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POROČILO O DELU Z MLADIMI 2018/19
Vrtci, osnovne in srednje šole
V tem šol. letu smo izvajali številne utečene dejavnosti in dodali nekatere nove. Vse mentorje in
svetovalne delavce smo, 20. 9. 2019, povabili na srečanje, kjer smo predstavili predvidene dejavnosti
za šolsko leto 2018/19. Pripravili smo zgibanko in program dejavnosti s časovnim načrtom.
1. NAJMLAJŠI (vrtec in 1. triada OŠ)

V OŠ

Križem kapico smo nov. in dec. 2018 izvedli za otroke iz:
 vrtca Cepetavček, Mirna Peč (15. 11., 21 otrok)
 vrtca Vavta vas (5. 12., 4 skupine, 69 otrok)
 vrtca Stopiče (10. in 12. 12., 4 skupine, 83 otrok)
 OŠ Center (18. 12., 20 otrok)
______________________________________________________________________________________________________________________

Skupaj: 10 ponovitev, 193 otrok
Križem kapico smo v maju 2019 izvedli za otroke iz:
 vrtca Prevole (10. 5., 2-5 let, 17 otrok)
 OŠ Drska (9. 5., 40 otrok)
 OŠ Prevole (10. 5., 31 otrok)
 OŠ Brusnice (11. 5., 73 otrok)
 OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč (13. 5, 40 otrok)
 OŠ Drska (14. 5., 36 otrok)
 OŠ Škocjan (15. 5., 33 otrok)
 OŠ Škocjan, Bučka (15. 5., 19 otrok)
 OŠ Center (17. 5., 27 otrok)
 OŠ Šmihel, Birčna vas (21. 5., 19 otrok)
 OŠ Stopiče (22. 5., 46 otrok)
 OŠ Center (23. 5., 46 otrok)

Pri otrocih v OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
Učiteljice so zapisale:
»Vaša Križem kapica je prvošolce in učiteljice
v OŠ Toneta Pavčka zelo navdušila. Zahvaljujejo se vam za čudovito predstavitev in
nepozaben dan.«
Ker imajo na šoli »prijazne četrtke«, bodo na
enem od teh četrtkov zbirali igrače in jih
dostavili na Rdeči križ.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Skupaj: 18 ponovitev, 427 otrok
Križem kapica je s prostovoljkama Zvezdano Bajc in Vlasto Lampret nagovorila 620 otrok (v lanskem
šol. letu 340), ki so v malo drugačni igralni oz. učni urici spoznali, kaj so RK, prva pomoč,
prostovoljstvo in dobrodelnost. Otroke je obiskala novembra in decembra, še bolj množično pa maja.
Skupine so bile zelo različne po številu – od 17 do 41 otrok. Ponekod so otroci Križem kapico že
poznali – bodisi iz predhodne predstavitve v vrtcu ali pa so jih na obisk pripravile učiteljice. Med
predstavitvijo približajo otrokom dejavnost Rdečega križa, pa tudi to, da si moramo med sabo
pomagati. Otroci vedno ugotovijo, da ko si pomagamo, se dobro počuti tisti, ki pomaga in tisti, ki
pomoč dobi.
Po končani predstavitvi otroke razveselita še s pobarvanko, obliži z motivi otroških junakov iz risank
in zgodbic, na rokice pa so dobili štampiljko z sliko Križem kapice.
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Komu pomagaš? Zanimivi odgovori otrok:
· Pomagal sem naravi - pobiral sem smeti.
· Opogumil sem prijatelja, ki si ni upal splezati na
drevo. Spodbujal sem ga, mu rekel, da zmore in je
res splezal na drevo. Premagal je strah.
· Moj prijatelj si ni upal preskočiti vrv. Pa sem mu
rekel: ne bodi no balerina, bodi malo še gasilec!
· Jaz sem v Španiji pomagal nahraniti žival.
· Pri nas delamo fasado in pomagam mamici kuhat,
ko pripravlja hrano za delavce.
· Mamici masiram noge, ker jo bolijo.
· Očitu masiram hrbet.

Vrtce vabimo k sodelovanju tudi v tednu
RK (zbiranje igrač, knjig, oblačil za
otroke) ali k obisku našega skladišča,
kjer lahko dobijo oblačila, obutev in
igrače za otroke.
Že drugo leto zapored sta Zvezdana Bajc
in Nuša Rustja na povabilo vzgojiteljske
šole na ŠC Novo mesto obiskali bodoče
vzgojitelje in pripravili učno uro s
Križem kapico.

Krožki Rdečega križa na osnovnih šolah
Mentorje smo prosili, da do konca šolskega leta predstavijo delo krožkov v anketnem vprašalniku.
V tednu RK smo razposlali gradivo:
Število OŠ: 17
Število PŠ: 9
Število mentorjev po šolah: 23
Število krožkarjev: 162
Razdeljeni material za otroke 1. triade: 1000 kosov
Razdeljeni material za otroke 2. triade: 580 kosov
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 …
Državno tekmovanje iz PP

OŠ

V okviru 13. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči OŠ, je bilo marca 2019 lokalno
preverjanje na OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč. Sodelovalo je 15 ekip iz 15 OŠ in 105 učencev
(Bršljin, Drska, Grm, Otočec, Stopiče, Frana Metelka Škocjan, Šentjernej, Šmarjeta, Vavta vas,
Žužemberk, Toneta Pavčka Mirna Peč, Center, Brusnice, Dol. Toplice, Šmihel). Prvo mesto je zasedla
ekipa OŠ Vavta vas, drugo OŠ Šmarjeta. Obe sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo aprila,
sodelovalo je 5 ekip, poleg naših še iz OZRK Trebnje, Črnomelj in Metlika. Zmagala je ekipa PP OŠ
Šmarjeta, ki se je maja pomerila z 12 ekipami iz vseh regij na Debelem rtiču in bila najboljša. Ekipa PP
OŠ Šmarjeta je državni prvak.

Veselje državnih prvakov iz OŠ Šmarjeta
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Štipendiranje dijakov in študentov
25. oktobra 2018 smo 14 dijakom in trem študentom podelili humanitarno pomoč – štipendijo, ki so
jo prejemali celo šolsko oz. študijsko leto. 12 donatorjev je vsak mesec prispevalo 84 evrov za dijake
in študente, ki ne prejemajo nobene druge štipendije. Donatorji so fizične in pravne osebe, trije
donatorji so z nami že vsa leta. Podeljevanje štipendij smo izvedli že 14. leto.

Delo Mladih za boljši svet

SŠ

V klubu Mladi za boljši svet (srečanja ob sredah, od 15.00-17.00) je delovalo 5-10 dijakov in drugih
mladih. Aktivno so se vključevali v humanitarne in zbiralne akcije, sodelovali pri Dnevu za
spremembe, promovirali so svojo skupino in predstavljali tabor mladih po srednjih šolah. Skupina
sledi ciljem spodbujanja medvrstniškega sodelovanja in samopomoči. Preko DRPD so se udeležili tudi
izmenjav v projektu in obiskali Grčijo ter Romunijo. Sodelovali so v fokusni skupini Unicef za
zagovorništvo pravic otrok. Skoraj vsi so se udeležili tudi tabora mladih v juniju.
Predpraznične decembrske dejavnosti

SŠ

Kot že nekaj let doslej so dijaki z Gimnazije Novo mesto pripravili Božička za starejše, z darili in
obiskom so razveselili številne starostnike. Skupaj s Kreativnimi pa so v Humanitarnem centru
pripravili družabno srečanje za uporabnike storitev RK. S pogostitvijo, delavnicami, prednovoletnim
okraševanjem in obdarovanjem so preživeli skupaj nekaj prijetnih uric.
130 let RK na Dolenjskem

V, OŠ, SŠ

19. oktobra 2018 smo v KCJT obeležili 130 let delovanja Rdečega križa na Dolenjskem. Kulturni
program so prispevali vrtec Cepetavček iz Mirne Peči in OŠ: Center, Drska, Šmihel, Brusnice, Frana
Metelka Škocjan, Dolenjske Toplice, Šmarjeta in Vavta vas. Program sta povezovala gimnazijca Anita
Koprivc in Nezmir Hodžić, ki sta ga prepletla s sedmimi temeljnimi načeli Rdečega križa:
univerzalnost, nevtralnost, nepristranskost, neodvisnost, enotnost, prostovoljnost in humanitarnost.
Pri prireditvi je pomagala tudi prostovoljka Nuša Rustja. OZRK Novo mesto je prejel priznanje MO
Novo mesto in donacijo mobilne hiške podjetja Adria dom. Hiška je namenjena socialno šibkim
družinam in prostovoljcem in nameščena v kampu Podzemelj. Hkrati smo izdali zbornik, v katerem
ssmo popisali bogato zgodovino našega delovanja.

Drobtinica -»Malo je ...veliko«

OŠ

Datum akcije je bil sobota, 13. oktober 2018 od 8.00 do 13.00. S peko kruha in pekovskih izdelkov
smo zbirali sredstva ob svetovnem dnevu hrane na 6 stojnicah, ki so jih organizirale OŠ: Bršljin, Drska,
Žužemberk, Vavta vas, Šmarjeta in Šentjernej.
Sodelovalo je:
- 33 mladih prostovoljcev ( 33 članov krožkov ali mladih prostovoljcev)
- 21 mentorjev, odraslih prostovoljcev, KORK
Zbranih je bilo 3.589,38 € za posamezne šolske sklade za socialno šibke otroke (šolske dejavnosti).

Zbiramo hrano. Lahko pomagaš?

OŠ, SŠ
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V mesecu septembru in decembru smo zbirali hrano v Mercator Hipermarketu v Bršljinu, kasneje ne
več, ker je Mercator v lasti Supernove, kjer pa nimamo dovoljenja za zbiranje.
Na zbiranju je bilo aktivnih 17 mladih prostovoljcev iz vrst štipendistov, Mladih za boljši svet in
krožkarjev RK OŠ Bršljin.

Košarica RK

V, OŠ

V mesecu maju otroci v vrtcih in OŠ zbirajo živila in higienske pripomočke za prehranske pakete,
šolske potrebščine in igrače. Letos so zbirale hrano OŠ: Bršljin, Drska, Dvor, Dolenjske Toplice z
vrtcem, Stopiče in Šmihel pri Žužemberku v skupni vrednosti 3.007 €. Hrano so razdelili po KORK ali
pripeljali v naše skladišče. Šolske potrebščine so zbirale OŠ: Brusnice, Dvor, Stopiče. Dostavile so jih v
naše skladišče.

Dan za spremembe – Tri akcije za Skupnostni center Brezje Žabjek

SŠ

V soboto, 6. aprila 2019, je potekal 10. dan za spremembe, ki jo kot vseslovensko akcijo izvaja
Slovenska filantropija. Akcije so potekale v 80 krajih, prijavljenih je bilo 171 akcij, aktivnih več kot 600
organizacij in 9000 prostovoljcev. Letos smo se v skupni akciji povezali Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto, RIC Novo mesto, Mestna občina Novo mesto in Območno
združenje RKS Novo mesto, ki je akcijo usklajevalo. Izvedli smo tri akcije za Skupnostni center Brezje
Žabjak: uredili notranjost in okolico centra, obeležili svetovni dan Romov in prisostvovali otvoritvi
centra. Pri akciji je sodelovalo več kot 120 prostovoljcev iz vseh štirih sodelujočih organizacij, iz
romske skupnosti, vrtca in različnih srednjih šol ter Mladi za boljši svet. Za izvedbo dejavnosti smo
pridobili številne donatorje. To so: Šolski center Novo mesto, Kmetijska šola Grm, Gimnazija Novo
mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Komunala Novo mesto, Gostišče Loka, Gozdno gospodarstvo
Novo mesto in Šiviljstvo Novak, ki se je v akcijo vključilo z našimi predstavniki programa Kreativni.
Akcijo je organizirala in koordinirala prostovoljka Nuša Rustja.
Gimnazija Novo mesto je v okviru prostovoljstva organizirala svoj dan za spremembe že 28. 3. 2019.
Na eni izmed delavnic sta sodelovali tudi socialna delavka Tina Papež in prostovoljka Nuša Rustja z
delavnico Moj sosed je Rom. Z njima je sodeloval Robi Bogataj.

Literarni natečaj Prva pomoč je rešila življenje in bazar Igre brez meja v prvi pomoči

OŠ, SŠ

Na natečaj je prispelo 26 prispevkov iz 7 osnovnih šol in ene srednje šole. Komisija se je po pregledu
odločila, da nagradi avtorje 8 prispevkov. Nagrajenci so bili povabljeni na izlet na Debeli rtič, ki smo
ga izvedli 11. 5. 2019, udeležili so se ga 4 nagrajenci.
Nagrajeni so naslednji prispevki (navedeni po abecedi): Anja Janežič (OŠ Dolenjske Toplice), Nina
Kirar (OŠ Šmarjeta), Jernej Osolnik (OŠ Vavta vas), Rožle Pirc (OŠ Šmihel, podružnica Birčna vas),
Neža Poljanec (OŠ Frana Metelka Škocjan, podružnica Bučka), Anže Rovšek (OŠ Toneta Pavčka, Mirna
Peč), Pia Olga Šepec (OŠ Drska) in Eva Šubic (Gimnazija Novo mesto).
10. maja smo pripravili prireditve za mlade z naslovom Prva pomoč rešuje življenja. Šest šol s 15
ekipami in 60 učenci je sodelovalo na igrah Rdečega križa, ki so bile obarvane s spretnostmi in
znanjem iz prve pomoči. Pomerili so se v štirih igrah, med drugim so pisali tudi test o poznavanju
zgodovine gibanja. Zmagala je ekipa Čebelice iz OŠ Drska, drugo mesto je zasedla ekipa Merci in
tretje Mahalo, obe ekipi iz OŠ Vavta vas.
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Razpis natečaja za naj prostovoljce

OŠ, SŠ

Že tretje leto v tednu RK razglasimo tudi naj prostovoljce ali skupine in letos sta bili izbrani skupina
prostovoljcev 7. razreda OŠ Šmarjeta in skupina prostovoljcev 4. b iz Gimnazije Novo mesto.
Obe skupini sta predlagali njihovi mentorici Irena Zupančič iz OŠ Šmarjeta in Suzana Krvavica iz
Gimnazije Novo mesto. Tudi njih smo povabili
na izlet na Debeli rtič, udeležilo se ga je 10
nagrajencev. Posebne zahvale je prejelo še
devet prostovoljcev OŠ Bršljin iz 9. razreda, ki
so bili več let zelo aktivni v vseh humanitarnih
akcijah.

Nagrajenci dejavnosti v tednu RK

Udeleženci tabora Mo

Tabor Moč humanosti
OŠ, SŠ
14. tabor je potekal od 26. 6. 2019 do 29. 6. 2019 v OŠ Otočec. Poudarek tabora je bil
na prostovoljnem delu in pomoči starejšim ljudem, ki živijo sami in potrebujejo pomoč pri
hišnih in manjših kmečkih opravilih. Popoldne so mentorji poskrbeli za različne socialne
delavnice in aktivnosti (zanimive teme, igre, kino, tematski večeri). Na taboru je bilo
17 prostovoljcev, od tega 7 novih, drugi pa so sodelovali že prejšnja leta. Organizirala ga je Tina Papež
s pomočjo prostovoljcev Timoteja, Taje in Ines.

Letovanje otrok

OŠ, SŠ

Letovalo bo 230 socialno in zdravstveno šibkih otrok v dveh izmenah. Pridobili smo 4 pomočnike in
tri vzgojitelje iz vrst srednješolcev in 21 študentov za vzgojitelje na letovanju
otrok.
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.

Krvodajalstvo v srednjih šolah in na fakulteti
Predavanja v srednjih šolah:
- Srednja ekonomska šola (24. 10., predavanje 71, KA 36)
- Srednja gradbena in lesarska šola (5. 12., predavanje 72, KA 17)
- Srednja strojna šola (5. 12., predavanje 111, KA 36)
- Srednja elektro šola in tehnična gimnazija (5. 12.,
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Predavanja na fakultetah:
- FZV (2. 10., predavanje 62,
2 študentski KA 90)

LEGENDA:
KA- krvodajalska akcija
KORK – krajevna organizacija RK

predavanje 162, KA 39)
- Gimnazija Novo mesto (9. 01., predavanje 72, KA 42)
- Srednja kmetijska šola (5. 2., predavanje 102, KA 49)
- Srednja gostinska šola (15. 3., predavanje 18)
_______________________________________________________________________________________________

Skupaj: predavanje 7 x, 608, KA 219
Izvedba drugih akcij

OŠ, SŠ

· Zaigraj z nami: sodelovali sta OŠ Center in OŠ Dolenjske Toplice, slednja je nakazala donacijo za
letovanje socialno šibkih otrok na Debelem rtiču (https://www.rks.si/sl/Novice/Zaigraj_z_nami_2/)
· Učenci Glasbene šole Marjana Kozine so popestrili podelitev štipendij dijakom in študentom ter
otvoritev razstave grafik Nataše Mirtič.
· Sodelovanje z OŠ Brusnice je ob Dnevu varnosti potekalo z delavnico Sopotnik na vlaku, ki sta jo za
6., 7., 8. in 9. razred pripravili socialna delavka Tina Papež in študentka na praksi.
· Biti človek – v spomin Cirilu Zlobcu so učenci OŠ Bršljin pripravili predstavitev ob Modri polici.
· Skodelica kave z Ivanom Cankarjem je potekala ob Modri polici. Pridružili so se nam učenci OŠ
Drska, ki so skupaj z literarno sekcijo Snovanja DU NM in Kreativnimi pripravili literarno kavarno.
· S Prešernom in Vodnikom pri kamniti mizi so ob Modri polici sodelovali učenci OŠ Drska.
· Dobrodelni koncert je OŠ Šentjernej zvedla kot humanitarno pomoč družini z osmimi otroki, ki
so tudi učenci njihove šole.
· Letovanja otrok med zimskimi počitnicami se je na Debelem rtiču udeležilo šest otrok. Vključili
smo tudi dva romska otroka na zdraviliško zdravljenje, vendar nista zdržala do konca letovanja.
· PUMovci (mladi) z RICa Novo mesto so prispevali računalnike za RK.
· Mladi so se vključevali tudi v druge akcije:
- https://ekosola.si/pf/jaz-ti-mi-za-slovenijo-stara-plastenka-za-novo-zivljenje/
- http://www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo
- https://www.facebook.com/Jaz-Ti-Mi-za-Slovenijo-486027668113008/

Utrinek s prireditve ob 130-letnici RK na
Dolenjskem in z Dneva za spremembe v
romskem naselju Brezje
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Obsežen program dejavnosti smo lahko uspešno izvedli le z veliko mentorsko pomočjo in podporo v
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, z našimi prostovoljci in strokovnimi sodelavci. Vsem se iskreno
zahvaljujemo za opravljeno delo in vabimo k sodelovanju tudi v šolskem letu 2019/20.
Poročilo pripravili: Barbara Ozimek in Nuša Rustja
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