Datum: 13. 3. 2019

DAN ZA SPREMEMBE

Ne obsojam,
objemam.*

Tri akcije za Skupnostni center Brezje Žabjak

6. april 2019
KAJ JE DAN ZA SPREMEMBE?
Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe poteka pod okriljem Slovenske filantropije od
leta 2010 in spodbuja ljudi, da zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci v konkretnih
akcijah. Pred nami je že 10. Dan za spremembe, na katerem bomo pokazali, da s prostovoljstvom
lahko spreminjamo sebe, druge in naše okolje. Pri izvedbi dejavnosti bomo spodbujali raznolikost in
dobre odnose med različnimi skupinami. Na ta način bomo z zmanjševanjem diskriminacije in
nestrpnosti gradili boljšo skupnost. Slogan naše akcije je Ne obsojam, objemam. Nastal je v okviru
projekta OMG! 2 (v izvedbi DRPD NM) z dijaki Kmetijske šole Grm med razmišljanjem o prednostih
sožitja različnih kultur.

10. DAN ZA SPREMEMBE
Letos smo se povezali OZ RKS Novo mesto (koordinator akcije, nosilka projekta Nuša Rustja),
DRPD Novo mesto, RIC Novo mesto in Mestna občina Novo mesto, da bi ureditev romskega centra
povezali z obeležitvijo svetovnega dneva Romov in občinsko otvoritvijo centra. V soboto, 6. aprila,
bodo od 8.00-13.00 v romskem naselju potekale številne dejavnosti:
PROGRAM
izdelava 40 sedežnih blazin,
okrasitev notranjosti stavbe,
zasaditev grmičkov ob stavbi,
postavitev klopi, košev za smeti in oglasne vitrine
čistilna akcija v okolici centra, odvoz smeti
prireditev za obeležitev svetovnega dneva Romov
uradna otvoritev centra

8.00
8.30-10.30
10.30-11.00
11.30-12.00
12.00
12.15

Evidentiranje, pozdrav
Delo v skupinah
Malica
Kulturni program
Otvoritev centra
Pogostitev z druženjem

KDO NAS PRI AKCIJI PODPIRA?
DONATORJI
· RL PRO, projektivni biro
· Šolski center Novo mesto
· Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma
· Ekonomska šola Novo mesto
· Gimnazija Novo mesto
· Gostišče Loka
· Komunala Novo mesto
· Gozdno gospodarstvo Novo mesto
· romska skupnost
· posamezniki

ZAKAJ SODELUJEMO?
Ne prepuščamo se toku, spreminjamo in gradimo
boljši svet. Znamo se povezovati in sodelovati.
Skupaj zmoremo več.

PROSTOVOLJCI
· DRPD NM, RIC NM, OZ RKS NM, MONM
· srednje šole
· Romi
· drugi

PRIJAVE ZA SODELOVANJE
zbiramo vsi izvajalci akcije
do 31. 3. 2019.

