ROKOVNIK DEJAVNOSTI

ZAKAJ SODELOVATI Z RK?
Ker boš pomagal drugim in s tem bogatil
tudi sebe,
0

2018/19
septem.

ker boš delil svoje ideje in znanje,
ker boš pridobil nove veščine,
ker boš razvijal socialni čut,
ker boš spodbujal strpnost do drugačnih
ljudi, potreb in kultur,

oktober

novem.

ker boš sodeloval na različnih akcijah,
ker boš promotor prostovoljskega dela,

decem.

ker boš spoznal nove prijatelje.
marec
april

maj

OBMOČNO ZDRUŽENJE
NOVO MESTO
Ulica Slavka Gruma 54 a
8000 NOVO MESTO
07 39 33 120
novo-mesto.ozrk@ozrks.si
www.novomesto.ozrk.si

junij
julij

OZRK NOVO MESTO

Dejavnosti
▪ Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?
▪ Svetovni dan PP (11. 9.)
▪ Sestanek z mentorji (20. 9.)
▪ Drobtinica (13.10.)
▪ Podelitev štipendij dijakom,
študentom
▪ Prireditev ob 130 letnici RK na
Dolenjskem (19.10. ob 18.00 v KCJT)
▪ Teden solidarnosti RKS
▪ Svetovni dan boja proti
odvisnosti (11. 11.)
▪ Sestanek z mentorji ekip PP
▪ Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?
▪ Različne prireditve in obdarovanja
▪ Tekmovanje ekip PP
▪ Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?
▪ Dan za spremembe
▪ Regijsko tekmovanje ekip PP OŠ
▪ Teden RK (8.-15. 5. 2019)
- Zbiranje hrane in šolskih
potrebščin (Košarica RK) - Osrednja
prireditev (9. 5.)
Igre brez meja v prvi pomoči
(bazar)
Pomen prve pomoči (okrogla
miza)
Razglasitev naj prostovoljcev
▪ Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?
▪ Državno tekmovanje ekip PP OŠ
▪ Tabor mladih Moč humanosti (junij
2019)
▪ Letovanje otrok na Debelem
rtiču
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Novo mesto, 20. 9. 2018

VRTIČKARJI
Dejavnosti

OSNOVNOŠOLCI

SREDNJEŠOLCI

Dejavnosti

Dejavnosti

▪ Predstavitev RK z zgodbico o Križem Kapici
 OZRK obišče vrtičkarje in jim
Strokovni tim
predstavi dejavnosti RK z zgodbico.

▪ Krožki RK
- Priprava ekip in tekmovanje iz PP
- Druge dejavnosti RK

▪ Klub Mladi za boljši svet (sreda, 14.30-17.00)
Delavnice socialnih veščin, medsebojna pomoč,
sodelovanje pri akcijah OZRK …

▪ Obisk OZRK in Humanitarnega centra (HC)
(Ulica Slavka Gruma 54 a, Novo mesto)
Otroci obiščejo sedež OZRK, kjer predstavimo
dejavnosti in zgodbico o Križem Kapici.

▪ Drobtinica
- zbiranje prispevkov s kruhom za pomoč pri plačilu
obrokov učencev

▪ Krvodajalske akcije za dijake

▪ Obisk učencev v Humanitarnem centru
- Predstavitev dejavnosti OZRK
- Predstavitev RK s Križem kapico za 1. in 2. razred
▪ Prireditev: 130 let RK na Dolenjskem
- Vsaka OŠ sodeluje z eno točko (ples, pesem, folklora,
igranje na instrument …)
▪ Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?
- Pomoč pri zbiranju hrane v Mercatorju
▪ Teden RK (8.-15. 5. 2019)
- Zbiranje hrane in šolskih potrebščin za družine v
stiski (Košarica RK)
- Prireditev v HC:

Drugo sodelovanje
▪ sodelovanje pri prireditvi ob 130-letnici RK
na Dolenjskem
▪ zbiranje igrač, knjig in oblačil (Košarica RK)
▪ delitev oblačil v skladišču HC
(sreda od 12. do 16. ure)

Kontakt

Andreja Murgelj
tel.: 07 39 33 128
mail: novo-mesto.ozrk@ozrks.si

Bazar Igre brez meja v prvi pomoči
Razglasitev naj prostovoljcev, podelitev priznanj
in nagrad
▪ Tabor Moč humanosti (junij 2019)
Učenci 9. razreda sodelujejo z dijaki
▪ Letovanje na Debelem rtiču
Namenjeno zdravstvenemu in socialnemu
Kontakt
letovanju
otrok
Barbara Ozimek
tel.: 07 39 33 126
mail: novo-mesto.ozrk@ozrks.si

▪ Zbiramo hrano. Lahko pomagaš?
Pomoč pri zbiranju hrane v Mercatorju
▪ Dan za spremembe (april 2019)
Izvedba večje akcije skupaj s šolami, podjetji,
organizacijami, društvi …
▪ Teden RK (8.-15. 5. 2019)
- Zbiranje šolskih potrebščin za družine v stiski
- Prireditev v HC:
Okrogla miza Pomen prve pomoči
Pogovor učencev, dijakov in starejših o tem, kako
in kdaj lahko uporabimo znanje prve pomoči,

Razglasitev naj prostovoljcev, podelitev
priznanj in nagrad
▪ Tabor Moč humanosti (junij 2019)
Pomoč starejšim pri hišnih opravilih,
socialne igre, šport, druženje
▪ Letovanje na Debelem rtiču (julij 2019)
Dijaki kot pomočniki mentorjev

Kontakt
Andreja Murgelj
tel.: 07 39 33 128
mail: novo-mesto.ozrk@ozrks.si

