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UVODNIK
Leto 2018 je bilo na Območnem združenju RK Novo mesto v znamenju praznovanja 130 letnice
delovanja RK na Dolenjskem in 40 letnice delovanja nekaterih KORK. Pripravili smo prireditev
na kateri smo prejeli donacijo mobilne hiške Adrie Dom za socialno šibke družine in priznanje
Mestne občine Novo mesto. Izdali smo zbornik, ki vsebuje prelomne zgodovinske dogodke in
dejavnost novomeškega Rdečega križa ter predstavlja vse krajevne organizacije z njihovimi
podatki.
Izvajali smo programe, ki smo si jih zastavili v programu dela. Nadaljevali smo z dolgim
programom socialne aktivacije, ki ga sofinancira MDDSZ in Evropski socialni sklad in se
imenuje Kreativno vključen in socialno opolnomočen. Uspešno smo zaključili prvi enajst
mesečni program, v katerega je bilo vključenih 19 udeležencev, 9 se jih je na koncu zaposlilo,
nadaljevalo z šolanjem ali so se vključili v dolg program socialne rehabilitacije. Začeli smo z
drugim programom in vključili 20 novih udeležencev.
Do oktobra smo izvajali projekt Zdravo za zmanjševanje zgodnjih rojstev med romskimi
deklicami, ki ga je podpiralo Ministrstvo za zdravje. Dokazal je veliko zanemarjenost na
področju zdravstvene oskrbe otrok in celotne romske populacije. Problematika bi nujno
potrebovala dolgotrajen program, če bi želeli, da bi se pokazali kakršnikoli rezultati. Romske
otroke uspešno vključujemo na socialno letovanje otrok, kar je velik uspeh.
Ob tednu RK smo z mladimi posebno pozornost posvetili temi medgeneracijskega sodelovanja
Medgeneracijska vas z bazarjem Spomin na otroštvo – igre nekoč in danes. Razglasili smo naj
prostovoljca, ki je Nejc Hočevar iz OŠ Šmarjeta za prostovoljstvo v krajevni organizaciji RK,
obiskovanje starejših po domovih. Naj prostovoljska skupina je Klub Mladi za boljši svet:
Mateja Balant, Timotej Bučar, Gloria Gačić in Jasmina Kramaršič, Jovan Dušanić in David
Hren za sodelovanje v akcijah RK.
Zaključili smo obsežno akcijo zbiranja sredstev, storitev in materiala za obnovo hiše Rajkovih
v Podhosti pri Dolenjskih Toplicah. V njej se je posebej izkazala prostovoljka Nuša Rustja, ki
je bila, zaradi humanitarnih prizadevanj nominirana za Žensko leta na kar smo zelo ponosni.
V lanskem letu smo imeli zbor članov, območni odbor je imel pet sej in eno sejo nadzorni
odbor. S predsedniki KORK smo imeli tri posvete in sestanek z blagajniki. Komisija za KORK
je naredila načrt organiziranja vsakoletnih izobraževanj, s katerimi smo začeli v 2018. Pripravili
smo ga v petih skupinah za vse prostovoljce po KORK. Posvetili smo se krepitvi znanja za delo
prostovoljcev. Dejavne so bile tudi komisije; za pomoči, za delo KORK, za krvodajalstvo, za
prvo pomoč, za mlade, ki so usmerjale program in bile aktivne v pripravi programa za prihodnje
leto. Sprejeli smo Pravilnik o podeljevanju priznanj OZRKS Novo mesto.
Lotili smo se članskih seznamov, ki bodo omogočali lažje pobiranje članarine in prispevali k
večji transparentnosti podatkov. Ker gre za več kot 11.000 članov, katere obiščemo vsako leto
in ki prispevajo sredstva, ki v večini ostajajo na terenu.
Opravljeno je bilo zelo veliko dela. Zahvaljujemo se vsem zaposlenim in tistim, ki ste podpirali
ali soustvarjali naše programe. Priporočamo se tudi v naprej.
sekretarka
Barbara Ozimek
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KRVODAJALSTVO

V letu 2018 je bilo zbrano 2.388.150 ml krvi na 5307 odvzemih krvodajalcev, v primerjavi s
prejšnjim letom 101 darovanje krvi manj. Po zbrani krvi in številu krvodajalcev smo na našem
območju na samem vrhu, saj v RS v povprečju kri daruje 5,10 % prebivalstva, na Dolenjskem
pa kar 8,8 %, imeli smo tudi kar 118 več na novo prijavljenih krvodajalcev.
OHRANJANJE ŠTEVILA KRVODAJALCEV
-

5033 odvzemov krvi krvodajalcev na Centru za transfuzijsko dejavnost
2096 poslanih vabil krvodajalcem na KA
353 podeljenih priznanj krvodajalcem jubilantom
9 prireditev za krvodajalce jubilante po občinah in v Krki, d. d.
274 odvzemov krvi na terenskih KA (Šentjernej 2x, Žužemberk)
47 krvodajalcev na izletu na Koroško
9 krvodajalcev jubilantov, ki so 100, 110, 120, 130 in 140-krat darovali kri
sprejem za 20 krvodajalk in krvodajalcev, ob 4. juniju (dnevu krvodajalcev) pri
županu MO NM

PRIDOBIVANJE NOVIH KRVODAJALCEV
-

630 dijakov na predavanjih o krvodajalstvu po srednjih šolah
461 krvodajalcev, ki so prvikrat darovali kri
161 krvodajalcev na dijaški in študentski KA
141 članov Kluba 25
26 KA v srednjih šolah
vabila preko socialnih omrežij
predstavitev krvodajalstva na Fakulteti za zdravstvene vede

Tabela1: Število krvodajalskih odvzemov po letih
LETO
ŠTEVILO
ODVZEMOV
PRVIČ
DAROVANA
KRI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4628

4744

5077

5461

5539

5408

5307

332

307

334

312

322

343

461

4

PRVA POMOČ IN UKREPANJE V NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

IZVEDBA TEČAJEV
- 915 kandidatov na tečajih in izpitih prve pomoči v prometu za voznike motornih vozil
- 809 uspešno opravljenih izpitov prve pomoči v prometu za voznike motornih vozil
- 766 kandidatov iz podjetij in zavodov na tečajih prve pomoči za gospodarske družbe
- 17 kandidatov na tečaju prve pomoči za bolničarje
- 120 udeležencev na brezplačnih delavnicah temeljnih postopkov oživljanja
EKIPE PRVE POMOČI IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI
- 2 ekipi prve pomoči na regijskem preverjanju ekip prve pomoči CZ in RKS v Metliki
- 1. ekipa PP OZ RKS NM na državnem preverjanju usposobljenosti ekip PP RKS in CZ
dosegla 3. mesto
- aktivnosti ekip PP OZ RKS NM: sodelovanje v Planici, izobraževanje RKS, prikaz PP
v srednjih šolah, KORK, Sožitje,…
NASTANITVENA ENOTA
- pridobivanje in izobraževanje novih članov NE
USPOSABLJANJE EKIP PP V OŠ IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI
- izvedba sestanka za učitelje PP
- ekipe PP v 13 OŠ
- lokalno tekmovanje v OŠ Žužemberk za 13 ekip PP
- regijsko tekmovanje za 4 ekipe PP OŠ iz OZ RKS Trebnje, Črnomelj, Metlika in NM
- zmaga ekipe PP OŠ Vavta vas na državnem tekmovanju
UVRSTITEV EKIP PP NA DRŽAVNEM PREVERJANJU:
1. NEK KRŠKO
2. RK ZAGORJE OB SAVI 2
3. RK NOVO MESTO 1
4. PGD CERKNICA
5. RK NOVA GORICA 2
6. RK KOPER
7. ADIENT
8. RK ZAGORJE OB SAVI 1
9. GORENJE
10. OBČINA MAJŠPERK
11. RK VRHNIKA
12. TABORNIKI KRANJ
13. RK OPLOTNICA
14. RK GORNJA RADGONA
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SPLOŠNO HUMANITARNI PROGRAMI

SOCIALNA POMOČ PRI TEŽJIH SOCIALNIH SITUACIJAH
-

500 svetovanj in razgovorov
58.000 kg skladiščene hrane in razdeljenih 3576 paketov
4.250 kg zbranih, skladiščenih in razdeljenih oblek
860 prejemnikov pomoči (družin ali posameznikov)
628 kosov razdeljenega pohištva in bele tehnike
125 razdeljenih finančnih pomoči družinam v obliki položnic
17 štipendij mesečno za dijake
187 bonov za šolske potrebščine

DELO Z BREZDOMNIMI IN SOCIALNO RANLJIVIMI ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE

-

1632 obiskov v razdelilnici toplih obrokov (med 5-8 udeležencev)
1 uporabnik v garsonjeri tri mesece
90 pranj oblačil in 82 obiskov v javni kopalnici (vzdrževanje osebne higiene)
30 obiskov pri socialno ogroženih družinah

PROJEKT DONIRANA HRANA
-

razdeljena hrana 15.620,20 kg
84 vključenih družin s 354 družinskimi člani
12 prejemnikom dostavljamo hrano na dom

SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST STAREJŠIH LJUDI
- delovanje dveh skupin za samopomoč v Mirni peči in v Stopičah
- 7 udeležencev na letovanju socialno ogroženih starejših
Tabela 2: Razdeljeni prehranski paketi po občinah letno

OBČINA
DOL. TOPLICE
MIRNA PEČ
MONM
STRAŽA
ŠENTJERNEJ
ŠKOCJAN
ŠMARJ. TOPLICE
ŽUŽEMBERK
SKUPAJ

Št. paketov s hrano:
kontinuirani
izredni
82
225
34
46
1017
1001
70
105
177
62
61
75
24
45
42
1507

510
2069
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DELO PO KRAJEVNIH ORGANIZACIJAH

PREPREČEVANJE IN LAJŠANJE STISKE LJUDI
-

1732 družin in posameznikov prejemnikov paketov
318 obiskov socialno šibkih družin in posameznikov
2918 udeležencev na srečanjih starejših
5562 obiskanih starejših z novoletno obdaritvijo
594 obiskanih starejših ob praznovanju jubilejev

ZDRAVSTVENO PREVENTIVNA DEJAVNOST
-

901 obiskov ljudi na postajah RK
946 opravljenih meritev zdravstvenih indikatorjev
24 zdravstveno-preventivnih predavanj

HUMANITARNE AKCIJE
-

16 KORK v 26 trgovinah in v 11 OŠ s Košarico RK in zbralo 193 paketov s hrano
134 sodelovanj z osnovnimi šolami
12 KORK prispevalo v Sklad za pomoč ljudem v stiski
22 KORK prispevalo za dobrodelne akcije

ORGANIZIRANOST
-

11.557 članov RK
468 prostovoljk in prostovoljcev
148 prostovoljskih ur/leto predsednika KORK
653 mladih sodelovalo s KORK

Tabela 3: Dejavnost KORK po občinah
OBČINA

ŠT. ČL.
2017

ŠT. ČL.
2018

AKT.
PROST.

MLADI
PROSTOV.

MERITVE
NA POSTAJI
RK

ŠT.
PREDAV.

NOVOLET
NI PAKETI

ŠT. STAR.
NA
SREČANJU

ŠT. OBISK.
JUBILANTOV

ŠT. OBISK.
SOC. OGR.
DRUŽ.

DOL. TOPLICE

970

980

26

3

0

3

301

140

34

57

MIRNA PEČ

472

499

30

10

0

3

193

133

34

20

MO NM

7208

7061

257

382

765

9

3163

1905

316

198

STRAŽA

852

784

30

30

0

3

307

116

51

5

ŠENTJERNEJ

516

656

17

10

40

2

612

155

47

5

ŠKOCJAN

366

454

38

96

0

0

260

116

24

9

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

413

361

22

65

96

1

265

208

23

10

ŽUŽEMBERK

786

762

48

57

0

3

461

145

65

14

SKUPAJ

11583

11557

468

653

901

24

5562

2918

594

318
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ŠIRJENJE HUMANITARNIH VREDNOT MED MLADIMI

-

V VRTCIH
predstavitev Križem Kapice v desetih vrtcih (Ciciban, Labod, Kekec, Najdihojca, Marjetica,
Sonček, Jana, Cepetavček, Vavta vas, Stopiče) za 338 otrok
Vrtec Cepetavček iz Mirne Peči je sodeloval na prireditvi ob 130 letnici RK na Dolenjskem

V OSNOVNIH ŠOLAH
-predstavitev Križemkapice v šestih osnovnih šolah (Žužemberk, Prevole, Škocjan, Drska,
Center, Brusnice) za 170 prvošolčkov
- 8 OŠ in DRPD so prikazali 30 različnih iger, ki se jih je igralo 150 učencev na bazarju
Spomin na otroštvo – Igre nekoč in danes
- drugič podelili nagrado za naj prostovoljca in naj prostovoljsko skupino
- 6 OŠ je sodelovalo pri akciji Drobtinica (Bršljin, Drska, Šmarjeta, Žužemberk, Straža in
Šentjernej)
- 8 OŠ je sodelovalo na prireditvi ob 130 letnici RK na Dolenjskem (Center, Drska, Škocjan,
Dolenjske Toplice, Šmarjeta, Šmihel, Brusnice, Vavta vas)
- 11 osnovnih šol in 26 trgovin v akciji Košarica RK, zbrali hrane in higienskih pripomočkov
za 193 paketov v vrednosti 4.703 eur

-

V SREDNJIH ŠOLAH
predstavitev Križemkapice (Srednja vzgojiteljska šola)
okrogla miza Brez ta star'ga mlad ne zraste v tednu RK
21 dijakov na taboru Moč humanosti v Dolenjskih Toplicah
6-9 dijakov se je tedensko srečevalo na aktivnostih Mladi za boljši svet
Gimnazijski Božiček - dobrodelna akcija in obdaritev 20 starejših in 6 uporabnikov RK
druženje gimnazijcev z našimi uporabniki (predbožično obdarovanje v Razdelilnici hrane)
31 dijakov vključenih pri zbiranje hrane v Mercatorju (februar, marec, maj, september,
december)
Dan za spremembe, urejanje okolice pri družini Rajk (4 dijaki Mladi za boljši svet)

LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU
- 225 otrok na letovanju na Debelem rtiču
- 19 osnovnošolskih otrok se je udeležilo zimskega letovanja preko RK (FIHO, PJM
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SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
- 125 finančnih pomoči
- 187 pomoči pri nabavi šolskih potrebščin
- 17 štipendij za dijake (2018/2019)
- 7 posamičnih večjih akcij zbiranja sredstev
- 1632 toplih obrokov za brezdomne
DONATORJI IN DONACIJE
- 137 posameznikov
- 37 gospodarskih družb
- 63 društev in klubov
- 11 donatorjev mesečnih štipendij (2018/2019)
- zbrana sredstva od bazarja Iz omare za otroke
AKCIJE
- Pomagajmo družini Rajk
Končali smo akcijo za družino Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah, ki živi v več kot 200
let stari hiši, ki je nezadržno propadala. Obnovili smo celotno hišo. Organiziran je bil
humanitarni koncert, vključenih 50 donatorjev v materialu in storitvah. Zbranih in porabljenih
sredstev v višini 38.621,89 eur.
-

Pomoč pri prekrivanju strehe za Habuš – Čadraže
Po požaru je družina ostala brez strehe nad glavo. Zbirala so se sredstva za obnovo strehe
in mansarde (strop).
Zbrali in porabili smo 17.000,00 eur.

- Pomoč pri terapijah za Zalo
Deklica iz Mirne Peči, ki se je rodila prezgodaj in zaradi dihalne stiske imela možganske
krvavitve, posledica pa je cerebralna paraliza. Bila je uspešno operirana in se samoplačniško
zdravi na terapijah. Že pretekla leta zbrali 24.772,57 eur. 2018 smo plačali račune za terapije v
vrednosti 1.471,73 eur.
- Pomoč družini Kuhar
Družino sestavlja mama samohranilka z dvema otrokoma iz Šentjerneja. KORK Šentjernej
predvsem z donacijami v materialu in storitvah pomaga pri izboljšanju stanovanjskih razmer.
- Pomoč pri zdravljenju - Gašper Mlakar
Po poškodbi z motorjem je postal tetraplegik. Hodi na terapije v Zagreb, ki pa so pljačjive.
Zbrali in porabili smo sredstva v višini 23.922,93€.
-

Družina, ki je ostala brez mame
Za štiri otroke, ki so ostali brez mame so se preko Krke d. d., zbirala sredstva za otroke
(plačilo vrtca, študentskega doma, oblačil, šolskih pripomočkov,..). Zbralo se je 5.450 €.
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-

Za dve družini iz Dvora
Kulturno društvo Dvor je organiziralo koncert za zbiranje sredstev za dve družini, ki sta v
težki socialni situaciji. Sredstva se bodo zbirala tudi v letu 2019. V 2018 se je zbralo 735 €.
Pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v stiski je Krka, d. d., Novo mesto.
Ozimnico v obliki krompirja nam mesečno daruje Kartuzija Pleterje.
MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE

PROGRAM MEDGENERACIJSKIH DEJAVNOSTI
- 2061 obiskovalcev medgeneracijskega središča
- 164 tečajev, delavnic in predavanj
- 4 tedenske aktivnosti (telovadba, ročna dela, tečaj angleškega jezika, utrjevanje plesnih
korakov)
- 3 mesečne aktivnosti (8 kuharskih delavnic, 12 preventivnih zdravstvenih predavanj, 13
sproščanj z gongom)
- 1 likovna razstava (Nataša Mirtič)
- 2 Zelemenjavi (pomlad, jesen)
- 14 ostalih aktivnosti (5 čajank, 6 predavanj, 3 delavnice)
OBISKOVANJE STAREJŠIH IN DRUŽENJE S PROSTOVOLJCI
- 84 opravljenih prostovoljskih ur letno/prostovoljca
- 5 prostovoljcev
- 5 obiskovanih starejših
DRUŽENJA OB MODRI POLICI
-

S Prešernom in Župančičem pri kamniti mizi (recital pesmi)
Medgeneracijska vas – stojnice in okrogla miza (9 OŠ, DRPD)
Biti človek – v spomin Cirilu Zlobcu (OŠ Drska)
Literarna kavarna Skodelica kave z Ivanom Cankarjem (v sodelovanju z literarno sekcijo
DU Snovanja in OŠ Drska)

10

ZDRAVSTVENO PREVENTIVNI PROGRAMI

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA BOLJŠE ZDRAVJE LJUDI
(do 31. 12. 2018 preko MZ)
-

49 ljudi na zdravstvenih meritvah, v HC, 2x letno
12 delavnic ali predavanj za zdrav življenjski slog v HC
osveščanje za boljše zdravje
informiranje za urejanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
terensko delo (obiskovanje starejših, socialno ogroženih)

ZDRAVSTVENO OZAVEŠČANJE ROMINJ – ZDRAVO (do 1. 10. 2018 preko MZ)
-

preventivni programi za dečke in deklice (tečaj PP, udeležba na letovanju otrok,
mobilna svetovalna služba (informiranje o zdravstvenem zavarovanju, vzpostavitev
kontakta z zdravnikom, zobozdravnikom)
zdravstveno vzgojno svetovanje in informiranje o reproduktivnem zdravju in delo na
terenu (7 delavnic za otroke in mladostnike, obisk ZD NM, terenski obiski na domu)
sodelovanje prostovoljcev (Mladi za boljši svet)
DOLG PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE

KREATIVNO VKLJUČEN IN SOCIALNO OPOLNOMOČEN – KREATIVEN

1. IZVEDBA PROGRAMA KREATIVEN (20 oseb)
-

izvedba usposabljanja na področju kulinarike
izvedba usposabljanja preoblikovanje tekstilij
izvedba usposabljanja iz IKT
izvedba usposabljanja preoblikovanje pohištva
izvedba usposabljanja iz angleščine
delavnice iz področja podjetništva
vključevanje v prostovoljno delo
širitev kompetenc (obisk muzejev, knjižnice, izlet, podjetij, ustanov…)
zaključek program
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2.
-

IZVEDBA PROGRAMA KREATIVNI (26 oseb)
predstavitev, nabor novih udeležencev
uvajalni modul, prilagajanje
izvedba projekta bazar Iz omare za otroke
izključitve udeležencev in vključitve novih

KREPITEV POVEZOVANJA RAZLIČNIH DELEŽNIKOV
-

Partner v programu Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma
ZD Novo mesto
Šolski center Novo mesto
Razvojni center Novo mesto
Knjižnica Mirana Jarca
Dolenjski muzej
Krka, d. d.
Terme Krka
Mizarstvo Florjančič
Zdravstveni dom Novo mesto
RIC Novo mesto
Reciklarna, so. p.
Dom starejših občanov Novo mesto
Pavčkov dom, Slakov muzej in Občina Mirna Peč

DOSEGANJE IZHODOV
-

9 udeležencev pozitivni izhod iz 1. programa

Tabela 4.: Številu vključenih in pozitivni izhodi
Doseženo stanje

Doseženo stanje

1.1. 2018 - 31. 12. 2018

30. 8. 2017 - 31. 12. 2018

Moški

Ženske

Moški

Ženske

1.program

6

14

6

16

2.program

13

13

13

13

Skupaj

19

27

19

29

Delež
oseb
zaposlenih

Rezultat

1

5

1

5

Drug pozitiven
izhod

Rezultat

1

2

1

2

Naziv kazalnika

Število
udeležencev

Vrsta
kazalnika

Učinek
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KAKOVOST DELA IN RAZVOJ SLUŽBE

1. SODELOVANJE, INFORMIRANJE, IZOBRAŽEVANJE
- tedenski (po programih)
- tedenski (vodje programov s sekretarko)
- mesečni sestanki (vsi zaposleni)
- supervizija (program MDDSZ 5x, sekretarka 10x)
- letni razgovori (vsi)
- načrt kariernega napredovanja (letni razgovori)
- izobraževanja (število izobraževanj po delovnih mestih):
- računovodkinja (1)
- vodja projekta MDDSZ (6)
- vodja projekta SA (kontinuirano izobraževanje celo leto, prostovoljno)
- sodelavka na MS (1)
- sekretarka (1)
- člani NE (9)
2.OBLIKOVANJE SKUPNIH VREDNOT
- Dan RK (12 zaposlenih)
- obisk Solferina (11 zaposlenih, ena prostovoljka, predsednik)
- prednovoletno druženje (vsi zaposleni)
- člani NE (9)
- aktivnost v KORK (1)
- članstvo RK (?)
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