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UVODNIK

Pred 20 leti je pri pobudnici Vilmi Manček 
in takratni predsednici OZ RKS Novo 
mesto Anici Bukovec dozorela ideja o 

posebnem Skladu za pomoč ljudem v stiski. Cilj 
je bil namensko zbiranje sredstev od donatorjev 
za pomoč socialno šibkim posameznikom in 
družinam brez odbitkov za delovanje organiza-
cije. Nagovorili smo prvo predsednico sklada 
Majdo Krašovec, ki je pridobila Krko, d. d., za 
pokroviteljico sklada in orala ledino v prvem 
štiriletnem obdobju. Nasledile so jo Marta Medle 
in Suzana Jarc, vsaka po en mandat, in Ivanka 
Ravnikar Plut dva mandata. Vse so se trudile, 
da so pridobile prostovoljce ter donatorje za 
nemoteno delovanje sklada in tudi same prispe-
vale v različnih dobrodelnih akcijah. 

Pritok donacij je omogočal širitev dejavnosti na 
finančne pomoči, štipendije in bone za šolske 
potrebščine. Največ truda so zahtevale večje 
akcije pomoči (gradnje hiš, dvigal, streh, zbiranje 
sredstev za zdravljenja …), h katerim smo 
pristopili na pobudo posameznikov ali skupnosti 
za ljudi, ki so potrebovali pomoč. Posebej smo 
bili odzivni, kadar je šlo za posledice naravnih in 
drugih nesreč (poplave, požari, žled …), izvedli 
smo akcije zbiranja sredstev in organizirali 
pomoč v neposrednem okolju. Ljudje v takih 
situacijah pokažejo svojo solidarnost, ki nas še 
ni izneverila. Velika pomoč pri zbiranju pomoči 
je mreža naših prostovoljk in prostovoljcev, ki 
omogoča hitro odzivnost in učinkovitost in 
temelji na zaupanju med ljudmi. 
Naše zadovoljstvo ob 20-letnici sklada je, da smo 
z vsemi prejemniki pomoči ohranili odnose, 
spremljamo družine in jih spodbujamo k aktiv-
nostim za uspešnejše življenje. Zavedamo se, da 
ti rezultati upravičujejo Sklad za pomoč ljudem v 
stiski tudi pred donatorji, ki se redno odzivajo na 
naše prošnje in prispevajo po svojih močeh.      

Vesna Dular 
predsednica

 OZ RKS Novo mesto

V 20 letih smo razdelili:
 y 46.738 paketov s hrano,
 y 2023 finančnih pomoči,
 y 92 večjih pomoči (hiše, strehe, dvigala, 
zdravljenja …),

 y 2330 bonov za šolske potrebščine,
 y 347 štipendij.

Skupna vrednost 1.428.538 evrov 

Vesna Dular 

Sklad za pomoč ljudem v stiski 
praznuje 20 let
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GLAVNI POKROVITELJ SKLADA

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je danes 
mednarodno podjetje in pomemben igralec na 
svetovnem generičnem farmacevtskem trgu. 
Najbolje se seveda spoznamo na farmacijo in 
zdravila, vendar se od nekdaj zavedamo, da so 
pomembne tudi druge stvari. Posebno tiste, ki 
prebivalcem okolja, v katerem delujemo, omogo-
čajo boljše in kakovostnejše življenje. 
Zato si ves čas svojega obstoja prizadevamo 
živeti v sožitju z vsemi in prispevati k družbenim 
projektom, predvsem pa pomagati tistim, ki so 
se znašli v življenjski stiski.  Skrb za sočloveka 
je vtkana v Krkin vsakdanjik. Že od začetkov širi-
mo kulturo prostovoljstva, ki je v 65 letih postala 
neločljivi del organizacijske kulture. Številni 
krkaši smo v dobrodelnosti in prostovoljstvu 
prepoznali svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke 
bodisi samoiniciativno. Že več kot šest desetletij 
krepimo družbeno odgovornost in humanitarno 
delovanje, od leta 2012 pa organiziramo tudi 
dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in 
prostovoljstva.
Ni naključje, da je del naših družbeno odgovornih 
prizadevanj tudi sodelovanje z Območnim zdru-
ženjem Rdečega križa Novo mesto. Ob pobudi za 
ustanovitev Sklada za pomoč ljudem v stiski in 
povabilu, da postanemo njegov glavni pokrovitelj, 
smo se takoj, brez kakršnega koli pomisleka, od-
zvali na prošnjo za podporo. V dvajsetih letih so-
delovanja v skladu smo se trudili pomagati čim več 
socialno ogroženim družinam in posameznikom. 

Še posebej pomembno je, da pomagamo ranljivim 
skupinam in posameznikom, starejšim od 65 let, 
ki se znajdejo v brezizhodni situaciji. Hvale vredno 
je, da si sodelavci Rdečega križa prizadevajo 
nuditi ne le materialno, ampak tudi psihosocialno 
pomoč, ki je človeku v težkih trenutkih še kako 
pomembna. K boljšemu počutju socialno šibkejših 
brez dvoma prispeva tudi medgeneracijski center, 
kjer spodbujajo ljudi k različnim aktivnostim 
in jih opolnomočijo za vključevanje v družbo. 
Pomembna pa je tudi pomoč otrokom iz socialno 
ogroženih družin. Marsikateremu osnovnošolcu 
smo skupaj prispevali šolske potrebščine, dijakom 
pa štipendije, s katerimi smo jim omogočili lažji 
korak v prihodnost. 
Lepo je vedeti, da se je dejavnost sklada v 
dvajsetih letih okrepila, in ponosen sem, da 
njegovo delovanje podpirajo tudi številni krkaši 
posamezniki. Uresničevanje zastavljenih ciljev 
je dokaz, da se z idejo in željo, resnim in trdim 
delom, srčnostjo in dobro voljo lahko marsikaj 
doseže in tudi preseže.
Dvajsetletno sodelovanje, ko smo skupaj krepili 
vrednote dobrodelnosti in medsebojne pomoči, 
kaže na spoštovanja vredno delovanje, ki je 
preraslo v tradicijo. Skupaj si bomo prizadevali 
čim več ljudem, ki jih je življenje pripeljalo na 
neprijazne poti, omogočiti dostojno življenje, ki 
si ga zasluži prav vsak človek.

                                                                                                              
Jože Colarič

predsednik uprave in generalni direktor
Krke, d. d., Novo mesto

Pomembno je krepiti vrednote 
dobrodelnosti in medsebojne 
pomoči
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BESEDA PREDSEDNIC SKLADA

Bila sem tik pred upokojitvijo, ko mi je 
Vilma Manček predstavila idejo o skladu 
za pomoč ljudem v stiski in me hkrati 
povabila, da bi ta sklad vodila. To je bilo 
moje prvo neposredno srečanje z delom v 
RK …

Suzana Jarc

Najlepše na svetu mi je 
nekomu pomagati
Predsednica Sklada sem postala nekoliko 
nepričakovano, saj se nisem niti zavedala, da 
članstvu v Območnem odboru OZ RKS Novo 
mesto »pripada« tudi prevzem vodenja ene 
od drugih odgovornih funkcij. Tista leta sem 
profesionalno delovala na področju, ki mi je 
omogočalo zelo dobro lokalno socialno mrežo, 
predvsem za pridobivanje donatorjev. In zdelo 
se mi je koristno, da to mrežo dobrosrčnih ljudi 
izkoristim za najboljši namen. Delo predsednice 
sklada mi je bilo predvsem v veliko zadovoljstvo, 
saj mi res ničesar ne more povrniti na primer 

hvaležnih pogledov mladih srednješolcev, ki smo 
jim v začetku šolskega leta predajali štipendije, 
med letom po potrebi pomagali z učno pomočjo 
in malo »žugali«, če se je pokazal kak neupravi-
čen izostanek od pouka. Najbolj zadovoljna sem 
bila, ko smo jih pripeljali do poklica. 
Ustanovitev sklada je bila prava humanitarna 
ideja. Pa tudi druge akcije so bile čudovite. 
Delovanje sklada sem vedno doživljala zelo 
čustveno: najprej so me zgodbe pretresle, nato pa 
ugodna rešitev posameznega primera ganila do 
solz. Najlepše na svetu mi je nekomu pomagati, 
deliti, polepšati dan, življenje. Posebna, popol-
noma namenska dobrodelnost ljudi za ljudi, da 
ne ostanejo sami, ne donatorji ne prejemniki 
pomoči, mislim, da je garancija, da je naš sklad 
že več kot polnoleten in raste. Njegov pomen 
bo vedno večji v materialnem in psihološkem 
smislu. Tako ali drugače združuje ljudi, da lahko 
neposredno pomagamo soljudem.    

 Majda Krašovec:  1999–2003 
 Suzana Jarc:  2004–2007 
 Marta Medle:  2008–2011 
 Ivanka Ravnikar Plut:  2012–2019

Majda Krašovec, prva predsednica sklada (1999–2003) 
v biltenu Z roko v roki

Priznati moram, da sem se v času dela v 
OZ RKS Novo mesto prvič srečala z dokaj 
težkimi socialnimi vprašanji. Precej zgodb 
se me je globoko dotaknilo in uvidela sem, 
kako zelo je potrebno pomagati ljudem, ki 
se znajdejo na robu. 
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BESEDA PREDSEDNIC SKLADA

Ivanka Ravnikar Plut

Ni sramota ne imeti, sramota 
je ne pomagati, če lahko
Če se postavimo v situacijo staršev, ki ne vedo, 
kako otroku omogočiti življenje brez nepotrebnih 
stisk, sramu, norčevanja ali izključevanja vrstnikov, 
ker ni dovolj denarja niti za hrano, kaj šele za 
šolske potrebščine, obleko, obutev; če se posta-
vimo v situacijo šolarja ali njegovih staršev, ki ne 
vedo, kako povedati učiteljici, da ne more v šolo 
v naravi in da nima denarja za nakup dodatne 
literature, spoznamo, da je potrebno tako malo, 
da se ljudem v stiski lahko pomaga. 
V okolju, kjer živim in delam, sem obkrožena z 
ljudmi, ki imajo veliko srce za zbiranje materi-
alnih dobrin, pri denarnih donacijah pa je bilo 
treba kdaj koga prepričati, da gre pomoč  v prave 
roke.  

Iz predstavljenih življenjskih situacij dijakov, 
ki so prosili za štipendijo, se tudi ni bilo težko 
odločiti za osebno donacijo. Samo znanje in 
samo več izobraženih mladih nas bo vleklo iz 
družbene stagnacije ali celo nazadovanja. Ne 
nazadnje pa se mladi z lastnim denarjem naučijo 
finančne pismenosti, ki je še kako pomembna v 
odrasli dobi. 
Ni sramota ne imeti, sramota je ne pomagati, 
če lahko. Poslanstvo sklada in njegove akcije so 
potekale s toliko pozitivne energije srčnih ljudi, 
da lahko spremenijo miselnost ljudi. Ljudje 
verjamejo, da je nekje nekdo, ki si ne more 
pomagati sam in za svoje težave ni nujno sam 
kriv, zato mu moramo pomagati drugi. 
Ni sramota ne imeti, sramota je ne pomagati, 
če lahko. Poslanstvo sklada in kaj vse se da z 
zbranimi sredstvi  narediti, je premalo opaženo v 
našem okolju. Ob poplavi negativnih informacij 
ravno dobrodelne akcije, speljane s toliko pozi-
tivne energije srčnih ljudi, spreminjajo miselnost 
in ravnanje  ljudi.

Marta Medle, predsednica sklada 
(2008–2011), v biltenu Z roko v roki  

Zadovoljstvo ob velikih akcijah začuti 
človek takrat, ko vidi, da pomoč ni 
izboljšala samo stanovanjskih razmer, 
ampak je pomagala narediti tudi 
premik v življenju …
Obstaja bojazen, da darovani denar 
ne bo porabljen namensko, da bi se 
morda z njim kdo okoristil … Vsi v 
skladu delamo prostovoljno, nikoli si 
nihče ni zaračunal nobene ure, OZ RKS 
Novo mesto ne obračunava nobenih 
stroškov, dajatev ali odbitkov, zato gre 
zbrani denar v celoti tistim, ki jim je 
namenjen. Marta Medle in Anica Bukovec, takratna predsednica  

OZ RKS Novo mesto
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BESEDA NAJVEČJIH DONATORJEV V MATERIALU IN DELU

Robi Medle

Bogat si, kolikor daš, in ne, 
koliko imaš
To je moto, ki se ga poskušamo držati pri 
Roletarstvu Medle. Ko lahko nekomu pomagaš 
in mu na nek način olajšaš življenje, s tem 
obogatiš tudi sebe. Drobne stvari, ki so za večino 
samoumevne, so za nekatere nedosegljive, zato 
lahko že z manjšo pomočjo nekoga rešiš hude 
stiske.  Zavedamo se pomena družbene odgovor-
nosti in solidarnosti  do ljudi in narave.  S tem 
krepimo svoj razvoj, razvoj lokalne skupnosti in 
širše družbe in izboljšujemo kakovost življenja 
zaposlenih.  
Naša družbena odgovornost ni projektno usmer-
jena, temveč je del našega rednega poslovanja 

in delovanja, vpeta predvsem v sodelovanje z 
lokalnim okoljem. V svojo poslovno politiko 
redno vključujemo donacije in sponzorstva v 
različna športna področja, kulturo, izobraževa-
nje, prostovoljna društva, za socialno ogrožene 
družine in posameznike. 
Tradicionalno podpiramo projekte in aktivnosti, 
ki so skladne z našimi vrednotami in usmeritva-
mi družbe ter družbeno odgovornostjo. 

širšega okolja. Omenil bi še organizacijo zbiranja 
sredstev za nakup izredno dragega zdravila za 
bolno deklico, pomoč vrtcu Sonček in Osnovni 
šoli Šmarjeta ter številne projekte v organizaciji 
Rotary kluba Novo mesto in Rdečega križa. 
Vse humanitarne dejavnosti so me v  življenju 
bogatile in osrečevale. In če citiram Shari Arison, 
da „delati dobro ni dolžnost, ampak privilegij“, se 
čutim počaščen, da lahko pomagam. 

Vladimir Petrovič

Humanitarnost mi je bila 
položena v zibelko
Bili smo revna družina, a smo radi delili in v ru-
darskem naselju je bila solidarnost samoumevna. 
Že kot otrok sem delil kruh in jabolka. Ko sem še 
kot otrok v požaru izgubil streho nad glavo, naš 
dom, sem bil deležen pomoči dobrih ljudi, kar 
me je navdahnilo za kasnejše življenje. 
Najbolj sem ponosen, da sem kot soorganizator 
in donator sodeloval pri izgradnji dveh hiš 
dvema družinama v stiski. Takih in podobnih 
zgodb seveda ne bi bilo brez podpore ožjega in 
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Mateja Zorman

Prisluhnemo vsakemu, 
ki pomoč potrebuje
Tako kot je humanitarni čut pomemben del 
vsakega posameznika, je pomembno, da se ga 
zavedamo tudi v podjetjih oziroma širši družbi.
V podjetju Bramac strešni sistemi, d. o. o., 
poskušamo prisluhniti vsakemu, ki pomoč 
potrebuje. Glede na našo branžo se ljudje na nas 
največkrat obrnejo, ko se ob naravnih ujmah ali 
drugačnih situacijah soočijo z izgubo oziroma 
poškodbo tistega dela hiše, ki nudi največje 
zavetje in varnost – ob poškodbi strehe.
V našem podjetju se trudimo, da v trenutkih, ko 
se človek počuti nemočnega, znamo poslušati, 

slišati in pomagati. Navsezadnje smo skupaj 
močnejši in če si znamo prisluhniti in delovati na 
različnih ravneh, je končno zadovoljstvo tisto, ki 
nas dela močnejše in nas žene naprej.
V današnjem svetu življenje poteka v hitrem 
tempu in moramo se zavedati, da so trenutki, 
ko se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu, 
izredno dragoceni, zato se v našem podjetju 
trudimo, da so taki trenutki del našega vsakdana, 
bodisi v odnosu do sodelavcev bodisi do naših 
kupcev in poslovnih partnerjev. 

BESEDA NAJVEČJIH DONATORJEV V MATERIALU IN DELU

Akcija za družino Hočevar iz Stopnega 
(2015)
»Res smo hvaležni vsem, ki so nam pomagali. 
Pri vseh delih, tudi ko smo odstranjevali staro 
ostrešje, so pomagali sosedi, prijatelji, gasilci,« 
je dodal Igor. (Dolenjski list, 5. 2. 2015)

Streha za Anico in Sabino (2007–2008)
»Vsak si v življenju želi vsaj malo upanja in 
spodbude za naprej. Nova streha je upanje 
in spodbuda za naju z Anico. Hvala vsem, 
ki ste nam pomagali, in upava, da bova kdaj 
lahko komu pomagali tudi midve,« je v 
ponedeljek na svojem domu dejala Sabina. 
(Dolenjski list, 7. 8. 2008)

Streha za Anico in Sabino
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PRVIH DESET LET SKLADA

Nuša Rustja

Z roko v roki 

Od 1999 do 2008 smo 
razdelili:

 y 18.696 paketov s hrano,
 y 258 finančnih pomoči,
 y 42 večjih pomoči (hiše, strehe, dvigala, 
zdravljenja …),

 y 746 bonov za šolske potrebščine,
 y 104 štipendije.

Skupna vrednost 440.179 evrov

»Ideja o snovanju sklada se je porodila kot 
nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih vodili za 
nabavo medicinskih aparatov do leta 1998,« je 
v biltenu ob 10. obletnici sklada zapisala Anica 
Bukovec, predsednica OZ RKS Novo mesto v 
času ustanovitve sklada. 
Leta 1999 je območno združenje organiziralo 
veliko javno prireditev v Športni dvorani Marof, 
na kateri so predstavili dejavnosti RK in Sklada 
za pomoč ljudem v stiski. »Čutiti je bilo več 
razumevanja za delo RK; tako smo mesečnim 
prehranskim paketom dodali bone za šolske 
potrebščine, štipendije dijakom in izredne akcije, 
ki se jih je v teh letih nabralo kar precej,« je še 
zapisala predsednica. Sklad za pomoč ljudem 
v stiski je bil dolga leta edini primer takega 
sklada v Sloveniji. Prvi predsednici sklada, 
Majdi Krašovec, je uspelo pridobiti Krko, njeno 
nekdanje podjetje, za veliko donacijo in od takrat 
je Krka glavni pokrovitelj sklada. 
V biltenu Z roko v roki, ki je izšel leta 2009 
ob 10. obletnici sklada, so v ospredju ljudje. 
Tisti, ki so bili duša in srce sklada, in drugi, ki 

so potrebovali pomoč. Tako sta predstavljeni 
akcija za dograditev hiše družini na Trški gori 
in akcija za dograditev prostorov invalidki iz 
Gabrja. Vlado Petrovič je v Šmarjeti dvakrat sam 
vodil odbor za obnovo dveh hiš in pozval ljudi, 
naj pomagajo, če lahko: »Ne samo v posebnih 
akcijah, kot sta bili omenjeni dve, ampak gre 
za pomoč pri vsakdanjem življenju … Mislim, 
da so tisti srečnejši dolžni z vsaj simboličnim 
prispevkom pomagati revnejšim, saj z majhnimi 
prispevki vsi skupaj lahko veliko dosežemo.«
V biltenu Z roko v roki ni nobenih številk, čeprav 
tudi te pripovedujejo zgodbo o tem, da »z roko v 
roki nisi sam«.

Sklad za pomoč ljudem v stiski je 
odraz posluha za humanitarno delo-
vanje v okolju, ki ga pokriva OZRKS 
Novo mesto. Z akcijami, ki potekajo 
pod njegovim okriljem, pokrivamo 
celotno regijo, tako opozorimo na 
probleme, ki jih rešujemo vsi skupaj, 
z roko v roki. 

Mojca Špec Potočar, predsednica 
OZ RKS Novo mesto ob 10. obletnici 
sklada v biltenu Z roko v roki 
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DRUGIH DESET LET SKLADA

Barbara Ozimek

Nisi sam

Od 2009 do 2018 smo 
razdelili: 

 y 28.042 paketov s hrano,
 y 1.765 finančnih pomoči,
 y 50 večjih pomoči (hiše, strehe, 
dvigala, zdravljenja…),

 y 1584 bonov za šolske potrebščine,
 y 243 štipendij.

Skupna vrednost 988.359 evrov

Sklad je v drugo desetletje vstopil s številnimi 
utečenimi oblikami pomoči in dokazal, da v 
stiski »nisi sam«. V tem času so se zmanjšali 
stroški za nabavo prehranskih paketov. Od leta 
2006 je začela država zagotavljati hrano prek 
Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog 
najbolj ogroženih. Lahko so se povečale finančne 
pomoči. Število prošenj za finančne pomoči 
in šolske potrebščine je izrazito naraslo v času 
gospodarske krize, od leta 2010 do 2015. 
Donacije so se podvojile v primerjavi s prvimi 
desetimi leti, še posebej so bila bogata leta 
2010, 2011, 2015, 2016 in 2018. Vsa ta leta so 
zaznamovale večje humanitarne akcije. Donacije 
v delu pa niso ovrednotene, ker so prostovoljno 
delo. 
V tem času je OZ RKS Novo mesto zadihal v 
novih prostorih humanitarnega centra, kar je 
omogočilo širitev programov in dejavnosti. To se 
pozna tudi v dejavnosti sklada. Več aktivnosti po-
meni večjo promocijo humanitarnega delovanja 
v našem okolju, posledično pa tudi več zaupanja 
donatorjev za podporo našim akcijam. 

Podpore družinam in posameznikom v stiski pa 
zadnja leta ne uresničujemo samo z materialno 
pomočjo. Zavedamo se, da jih je še pomembneje 
»naučiti loviti ribe«, kar z možnostjo vključeva-
nja v programe socialne aktivacije, medgeneracij-
skega središča in prostovoljstva ponujamo našim 
uporabnikom. 

Uspešna socialna aktivacija
»Bili smo kulturno in generacijsko zelo 
pisana skupina. Veliko smo se pogovarjali 
in ugotavljali, ali bi v življenju počeli še 
kaj drugega kot to, kar smo počeli dotlej. 
Predvsem pa smo morali biti ves čas aktivni 
in si privzgojiti določene rutine.«
Suzana Zupančič je v času trajanja programa 
našla zaposlitev (Dolenjski list, 3. 10. 2019)

Akcija za družino Kralj iz Šentjerneja
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VEČJE HUMANITARNE AKCIJE

Hiše, strehe, dvigala, zdravljenja …

Donatorji se radi odzovejo na dobrodelne akci-
je za družine z imeni in priimki, čeprav imajo 
družine večkrat zadržke, preden se odločijo, da 
se izpostavijo. V vseh teh letih smo omogočili 
mnogim družinam ali posameznikom akcije 
zbiranja sredstev in drugih pomoči, ki so vse 
pripeljale do začrtanega cilja. 
V vseh letih smo organizirali 92 posameznih 
akcij. Z vsemi ljudmi smo se srečali, spoz-
nali in začutili njihovo stisko. 
Marsikdaj so se težko odprli, 
vendar se je zaupanje vzpostavilo, 
ko so videli sadove –zgrajene ali 
obnovljene hiše, strehe, pos-
tavljena dvigala, zbrana sredstva 
za zdravljenja … Večkrat je taka 
akcija sprožila plaz manjših 
humanitarnih akcij, dobrodelnih 
koncertov, zbiranja sredstev 
med mladimi, organiziranje 
dobrodelnih bazarjev … Sprožila 
so se dobra dela, s katerimi se 
je izražala moralna podpora 
posameznim družinam v stiski. Ta je bila 
včasih več vredna kot materialna pomoč.

Skupaj z donatorji smo:
 y 13 družinam pomagali zgraditi ali obnoviti hiše,
 y 6 družinam prekrili strehe,
 y 4 posameznikom omogočili dvigala za invalide,
 y 5 otrokom zbrali sredstva za dodatno zdravlje-
nje in terapije,

 y pomagali 92 posameznikom in družinam v 
vrednosti 526.938 evrov.

Naša občina pozdravlja način zbiranja 
sredstev, kot je bilo v primeru Mahničevih 
in tudi Zale. Posebno prijeten je občutek, 
ko po določenem času vidiš, da so šla 
sredstva v prave roke, saj so tisti, ki so 
sredstva dobili, uspešni pri izvedbi zastav-
ljenega cilja. Na ta način skupaj utrjujemo 
in nadgrajujemo duha humanosti, ki je v 
današnjih časih še kako potreben.

Akcija za izboljšanje razmer družine 
Mahnič (2015-2016)
»Veseli smo, da bomo lahko normalno 
zaživeli. Doslej smo v zelo stari hiši živeli v 
eni sobi. Hčerki nista imeli prostora za igro  
in učenje,« je pojasnila Olga.  
(Dolenjski list, 8. 12. 2016)

Andrej Kastelic, župan občine  
Mirna Peč
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FINANČNE POMOČI

Kritje najnujnejših življenjskih stroškov
Z možnostjo finančne pomoči za kritje najnuj-
nejših življenjskih stroškov smo začeli že na 
začetku sklada. Teh pomoči je bilo v začetku 
malo, vendar je število prošenj naraščalo, pre-
lomnica pa je bila leta 2010, ko so bile posledice 
gospodarske krize največje. Večkrat so se pri nas 
oglašali tudi delavci, ki niso redno prejemali plač 
ali jim delodajalci niso plačevali niti zavarovanj. 
Število prošenj se je po letu 2015 ustalilo na nekaj 
čez sto vsako leto. 

Komisija za pomoči odloča o dodeljevanju 
pomoči družinam in posameznikom na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju humanitarne pomoči 
iz leta 2011. Prosilci najprej opravijo razgovor 
s socialno delavko, ko zaprosijo za kakršno 
koli pomoč, zapadle položnice in prošnja pa so 
osnova za odločanje o višini pomoči. Pravilnik 
določa, da se taka pomoč pridobi enkrat letno, 
višina pomoči pa je tudi določena.
Zavzemamo se, da ob delitvi pomoči skupaj z 
uporabniki iščemo možnosti drugih pomoči, 
predvsem pa jih spodbujamo k vključevanju v 

naše dejavnosti (program aktiva-
cije, medgeneracijsko središče), če 
gre za brezposelne uporabnike. 
Prejemniki te pomoči so eno-
članska gospodinjstva z nizkimi 
dohodki, kamor sodijo upokojenci 
in prejemniki denarne socialne 
pomoči, samohranilske družine z 
enim nizkim dohodkom in večje 
družine z minimalnimi dohodki.  

Plačilo položnice za najemnino
38-letna mamica z dvema osnovnošolcema 
živi v najemniškem stanovanju. Prejema 
prehranske pakete in za stanovanje plačuje 
320 evrov mesečno. Oba otroka imata 
posebne potrebe. Na CSD je zaprosila za 
subvencijo, vendar odločbe še nima, zato prosi 
za pomoč pri plačilu položnice za najemnino.

Število finančnih pomoči

Plačilo položnice za plin
53-letna gospa živi sama v najemniškem 
stanovanju. Zaradi zdravstvenih omejitev je 
dolgotrajno brezposelna. Prijavljena ja na 
zavodu za zaposlovanje. 
Prejema paket RK, donirano hrano je 
odpovedala, ker nima prevoza. Prosi za 
pomoč pri plačilu plina.
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ŠTIPENDIJE IN DAROVALCI ŠTIPENDIJ 2004-2019

Humanitarna pomoč dijakom in študentom
To obliko humanitarne pomoči, ki smo jo v 
okviru Sklada za pomoč ljudem v stiki uvedli v 
šolskem letu 2004/05, zagotavljajo donatorji, ki 
so lahko fizične ali pravne osebe. 
Dijaki, ki ne prejemajo nobene druge štipendije, 
oddajo prošnjo za štipendijo na OZ RKS Novo 
mesto sami ali preko šolskih svetovalnih služb. 
Izbere jih Komisija za pomoči za šolsko leto na 
podlagi dohodkov in življenjskih okoliščin. Z 
dijaki in študenti se srečujemo večkrat letno, 
saj nam redno poročajo o šolskem uspehu. 
Spremljamo njihove družinske situacije in jim 
nudimo tudi druge vrste pomoči. 
Enkrat letno se dijaki in darovalci srečajo, 
dvakrat letno pa donatorji prejmejo poročilo, 
kako dijaki napredujejo v šoli, se udejstvujejo pri 
humanitarnih akcijah ali prostovoljstvu.
S štipendijami si prejemniki kupijo športno 
opremo, uniformo ali drug potreben material za 
šolanje, plačajo strokovne ekskurzije, obšolske 
dejavnosti …, nekateri pa prispevajo celo v 
družinski proračun.
Od leta 2014 so štipendisti največkrat tujci, ki 
nimajo slovenskega državljanstva in ne izpolnju-
jejo pogojev za državno štipendijo. 

Pomoč s štipendijami:
 y 347 dijakom in študentom
 y 307 donatorjev
 y skupni znesek 276.170 evrov

Zneski za štipendije po letih:
 y 63 evrov (2004)
 y 67 evrov (2005–2007)
 y 70 evrov (2008–2017)
 y 84 eur (od 2018 dalje)

Zato tudi povratnih informacij ne potrebujem, 
kakor tudi ne posebne hvaležnosti, ki zna biti 
neprijetna za tistega, ki dar sprejema. Zadostuje 
mi, da sama vem, da sem naredila nekaj dobrega. 
Razveselim se novoletne voščilnice, ki jo dobim 
od štipendistov, in poročila o njihovem uspehu. 
Z zaupanjem darujem tudi številnim drugim 
humanitarnim organizacijam, saj čutim in vem, 
da je tako prav.  

Štipendistka
V Sloveniji sem že sedem let. Živim skupaj s 
starši, bratom in sestro. Mama ni zaposlena, 
hodi na tečaj slovenščine in kreativen program 
na Rdeči križ. Oče je zaposlen, dela v gradbe-
ništvu in ima minimalno plačo. Jaz se šolam, 
zdaj bom nadaljevala višjo šolo. Štipendijo pri 
vas prejemam že eno leto in mi zelo pomaga za 
plačilo šolskih obveznosti. Zahvaljujem se vam 
za pomoč. 

Smiljka Ferlež

Darujem, ker je tako prav
Za donacijo RK v obliki štipendije se mi ni bilo 
težko odločiti, saj takšna dejanja poznam vse 
svoje življenje. To sta na različne načine počela 
že tudi moja starša. Donacija v denarju je samo 
eden od načinov pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 
pa si iz različnih razlogov ne morejo pomagati 
sami. Organizaciji RK v celoti zaupam, da bo 
zbrana sredstva uporabila pravično, s strokovno 
izvedbo in izborom upravičencev. 
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DAROVALCI ŠTIPENDIJ 2004-2019

Zvezdana Bajc

Imam srečo, ker lahko dajem
Če bi me kdo vprašal, kaj je bil tisti vzgib, zaradi 
katerega sem se odločila pomagati drugim 
ljudem, zlasti otrokom in mladini, bi težko našla 
nek poseben vzrok. Verjetno so korenine moje 
dobrodelnosti pognale že v otroštvu, ko nas je 
vzgajala mama, ki je premogla veliko empatije. 
Še posebej je bila občutljiva, ko je šlo za težke 
zgodbe otrok. Spomnim se, da je že pred več kot 
petdesetimi leti plačevala malico za dijakinjo, ki 
ji starši tega niso mogli omogočiti. 

Vedno so bile razlike med ljudmi in ne vem, 
ali bo kakšna generacija v daljni prihodnosti 
dočakala, da bi bilo kako drugače. Res pa je, 
da razlike postajajo (pre)velike. In neenake 
možnosti najbolj bodejo v oči ravno pri otrocih 
in mladini. Samo ugibam lahko, kako se počutijo 
ljudje, ki za svoje življenje potrebujejo pomoč 
drugih ljudi. So hvaležni, so žalostni, so jezni, se 
počutijo neprijetno? Morda vse hkrati. Pravijo, 
da je lažje dajati kot jemati. Vsakokrat, ko 
namenjam sredstva za pomoč ljudem v stiski, 
pomislim na to, da imam srečo, ker lahko dajem.

Boris Dular

Ljudje ne smemo misliti le nase
Prepričan sem, da v naši izrazito potrošniški 
družbi ljudje ne smemo misliti le nase. Vedno 
moramo imeti pred sabo tudi ljudi, ki jim sreča 
v življenju iz takih ali drugačnih razlogov ni bila 
naklonjena. Mnogi zato nimajo pravih pogojev 
za človeka vredno življenje, se ne morejo izkopati 
iz začaranega kroga revščine in socialnih stisk. 
V svoji nemoči ne znajo ali ne zmorejo dovolj 
poskrbeti ne zase ne za svoje družine. Še posebej 
se to nanaša na otroke, ki niso nič krivi, da ne 
morejo živeti tako kot njihovi  vrstniki in nimajo 
priložnosti uresničiti svojih življenjskih sanj. 

Prav zato sem se z veseljem že takoj na začetku 
pridružil drugim darovalcem pri štipendiranju 
otrok v okviru sklada in to nadaljeval do danes. 
Vedno sem se razveselil poročil, ki nam jih je 
o uspehih naših štipendistov pošiljal RK. Da 
se dijaki uspešno šolajo, je prijeten občutek in 
zadovoljstvo, ki ga ne more nadomestiti nobena 
druga pozornost ali zahvala. Vsako darovanje, če 
je še tako majhno, šteje, ker je zavestno in od srca. 
Sporoča, da nam ni vseeno za druge, še posebej 
za otroke, in to bi morala biti naša družbena 
vrednota.    
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DRUGE HUMANITARNE POMOČI

Šolske potrebščine 

Od leta 2003 zagotavljamo iz Sklada za pomoč 
ljudem v stiski tudi pomoč v obliki bonov za 
kritje stroškov šolskih potrebščin za učence 
osnovnih in dijake srednjih šol. 
Upravičenci so otroci iz družin z najnižjimi 
dohodki ali iz družin, ki za nekaj centov 
presegajo cenzus do državnih pomoči. Pomoč 
lahko zaprosijo družine same ali jih predlagajo 
šolske svetovalne službe po svoji presoji. Vsako 
leto vse več družin samih zaprosi za pomoč pred 
začetkom šolskega leta, kar pomeni, da je strošek 
za nekatere družine previsok.
Boni v vrednosti 55 ali 70 evrov, glede na starost 
prejemnika pomoči, se unovčijo v trgovini s 
šolskimi potrebščinami.
Pomoč v bonih za šolske potrebščine:

 y 2.330 otrokom
 y v znesku 95.013 evrov

Pomoč v obliki bonov za šolske potrebščine
Obiskujem 4. razred, z boni za šolske potreb-
ščine si v Mladinski knjigi izberem nove 
zvezke, barvice in šolsko torbo. Tako imam 
lepe stvari za novo šolsko leto. 

Paketi 

Sklad za pomoč ljudem v stiski je bil ustanovljen 
zaradi zagotavljanja stalne mesečne pomoči 
s prehranskimi paketi za socialno ogrožene 
posameznike in družine. Iz zbranih sredstev smo 
v začetku nabavljali predvsem prehrano. 
Od leta 2006 je začela država zagotavljati hrano 
preko Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih 
zalog najbolj ogroženih, od  leta 2014 pa se RKS 
prijavlja na razpis MDDSZ in zagotavlja hrano 
preko Sklada EU za pomoč najbolj ogroženim. 
Pakete prejemamo tudi z akcij RKS Lepo je deliti 
in preko fundacije FIHO. Sredstva za prehrano 
smo občutno zmanjšali, zato smo lahko povečali 
sredstva za finančne pomoči.

Druge humanitarne akcije in donacije

Poleg naštetih akcij organiziramo številne druge (Iz omare za otroke, Drobtinica, Manj je lahko več …) 
ali dobivamo donacije (mobilna hiška Adrie Doma, Festival velikonočnih potic v Termah Krka …). 

Donacija mobilne hiške Adrie Doma Festival velikonočnih potic v Termah Krka
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PROSTOVOLJCI - SRCE SKLADA

Nuša Rustja

Prostovoljskega dela se ne da meriti na vatle
Ob obletnicah se radi oziramo na prehojeno 
pot in dosežene rezultate najlaže predstavimo 
s številkami. To velja tudi za Sklad za pomoč 
ljudem v stiski. Le kdo se ne bi čudil 1,4 milijona 
evrom, pridobljenih v 20 letih! A v teh številkah 
nista zajeti požrtvovalnost in nesebična pomoč 
številnih prostovoljcev.
Prostovoljci v krajevnih organizacijah RK so 
tisti, ki opozarjajo na socialne stiske krajanov, 
spodbudijo marsikatero akcijo, lažje vstopajo k 
ljudem, ki so jih stiske osamile. Velikokrat hodijo 
od vrat do vrat in zbirajo sredstva za pomoč. 
Ker jih ljudje poznajo in jim zaupajo, so jim 
vrata odprta. Ko akcija steče, so pogosto v prvih 
vrstah. Ne štejejo ur, ampak preprosto pomagajo 
tam, kjer je treba.
Prostovoljka sem že več kot 10 let. Članica 
komisije sklada sem postala zaradi svojega 
prostovoljskega in donatorskega dela. Četudi  
sem spodbudila različne akcije, te ne bi bile 
uspešne, če se ne bi odzvali tisti, ki sem jih 
nagovorila: družina, prijatelji, znanci, bivši dijaki, 
kolegi. Tako za vsakim prostovoljcem večinoma 
stoji veliko drugih dobrih ljudi.

Moj največji prostovoljski izziv do sedaj je bila 
akcija Pomagajmo družini Rajk (2017–2018). 
Prinesla mi je veliko novih izkušenj in me v 
mnogočem spremenila. Spoznala sem veliko 
donatorjev, prvič organizirala dobrodelni kon-
cert, pomagala pri obnovi hiše in se dogovarjala 
z mojstri … A zame je najdragocenejša izkušnja 
to, da sem lahko kot človek vstopila skozi tesno 
zaprta vrata osamljenosti in drugačnosti vseh 
Rajkovih. 
Velikokrat  je osamljenost težje breme kot na pol 
podrta hiša. V takem primeru je obisk prosto-
voljca še kako potreben. Kar narediš dobrega 
za druge, je dobro tudi zate, ker te plemeniti 
in bogati. Splača se biti prostovoljec, četudi se 
dobrih del ne da meriti na vatle. 
Zato naj bo okrogla obletnica sklada priložnost 
ne le za to, da »vrečo« sklada spet napolnimo, 
ampak da pridobimo tudi nove prostovoljce, ki 
bodo spreminjali svet na bolje.  

Akcija za družino Gričar (sofinaciranje nove 
hiše, 2014–2016)
»Še danes težko verjamemo, da je toliko 
dobrih ljudi, brez njihove pomoči in podpore 
ne bi zmogli.« Ivan Gričar  
(Svet 24, 6. 1. 2015)

Pri Rajkovih ob zaključku akcije



Sredstva lahko darujete s čestitko ali žalno vizitko, 
ki ju dobite na sedežu OZ RKS Novo mesto:

 y namesto daril ob praznovanjih, jubilejih 
 y namesto cvetja na grob

SKLAD

Sklad za pomoč ljudem v stiski

Spletna stran
www.novomesto.ozrk.si
omogoča neposredne donacije.

Bilten NISI SAM – 20 let Sklada za pomoč ljudem v stiski l Urednici: Barbara Ozimek, Nuša Rustja l 
Avtorji drugih besedil: Maja Gorenc Šulc, Barbara Ozimek, Tina Papež, Janja Stolić 
l Lektoriranje: Suzana Krvavica l Izdalo in založilo: OZ RKS Novo mesto l Zanj: Vesna Dular 
l Grafična priprava in tisk: ART32 d.o.o., grafični studio ŠPES, Novo mesto l Logotip obletnice: 
Boštjan Grubar l Naklada: 1000 izvodov l oktober 2019 

Nova akcija po požaru na Poljanah 
pri Mirni Peči
TRR: 0297 0025 9477 202
Namen: Za družino Grivec
Sklic: SI 00 903076

Prispevate lahko tudi:
 y za štipendije
 y za šolske potrebščine
 y za finančne pomoči
 y za posamezne akcije

Sredstva zbiramo na:
TRR: 0297 0025 9477 202
Namen: Sklad za pomoč ljudem v stiski
Sklic: SI 00 903002


