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UVODNIK
Leto 2019 je bilo na Območnem združenju RK Novo mesto v znamenju praznovanja 20- letnice
Sklada za pomoč ljudem v stiski. Pripravili smo prireditev in podelitev priznanj najzaslužnejšim
prostovoljcem, ki so pomenljivo vplivali na uspešnost sklada, predstavili najpomembnejše
akcije na razstavnih panojih in v biltenu ter pripravili dobrodelno dražbo umetniških slik.
Tudi letos smo vodili več akcij zbiranja sredstev preko Sklada za pomoč ljudem v stiski. Še
vedno izraža vsakoletno podporo zbiranju sredstev in pomoči posameznikom in družinam na
najrazličnejše načine tudi Krka, d. d., Novo mesto, ki je pokrovitelj sklada.
Tudi v preteklem letu smo izvajali programe, ki smo si jih zastavili v programu dela. Sredi leta
smo zaključili z drugo izvedbo dolgega programa socialne aktivacije, ki ga sofinancira MDDSZ
in Evropski socialni sklad in se kot partnerji ZIK Črnomelj vključili v izvedbo petih
šestmesečnih programov socialne aktivacije, ki nosi naslov MOST.
Med pomembnimi dogodki je bilo sodelovanje in organiziranje Dneva za spremembe - Tri
akcije za Skupnostni center Brezje-Žabjak.
Ob tednu RK smo z mladimi posebno pozornost posvetili temi prve pomoči z bazarjem Igre
brez meja. Razglasili smo zmagovalce na literarnem natečaju Prva pomoč je rešila življenje za
OŠ in SŠ. Za naj prostovoljce ali skupine sta bili izbrani skupina prostovoljcev iz OŠ Šmarjeta
in skupina prostovoljcev iz Gimnazije Novo mesto. Posebne zahvale so prejeli učenci OŠ
Bršljin za večletno humanitarno udejstvovanje. Veselili smo se uspehov članov ekipe PP iz OŠ
Šmarjeta, ki so bili prvi na 13. državnem preverjanju ekip prve pomoči. Na mladih svet stoji in
to poročilo kaže, da je v naše dejavnosti vsako leto vključenih več mladih, kar nas lahko samo
veseli.
Na projektu donirana hrana, ki ga od leta 2016 izvajamo v sodelovanju različnih deležnikov
pod pokroviteljstvom Lions kluba Novo mesto v MO Novo mesto, smo v 2019 delo razširili po
terenu v vseh občinah, ki jih pokrivamo. Dejavnost se prepleta s socialnim programom, saj smo
pri obiskih na terenu vključili nove socialno šibke družine, ki jim skušamo tudi drugače
pomagati.
Brez dela prostovoljk in prostovoljcev po KORK, ki pobirajo članarino, izvajajo socialni,
zdravstveno-preventivni in program za krvodajalce, si ne znamo predstavljati obsežnega dela,
ki je predstavljeno v poročilu. Podpora lokalnih skupnosti, KS in drugih institucij je spodbuda
za njihovo in naše delo ter skrb za ljudi, ki so pomoči potrebni.
Od 1. 4. 2019 je krmarjenje na OZ RKS Novo mesto prevzela nova predsednica, tudi med
zaposlenimi so bile kadrovske menjave, ki so prinesle nov veter. Organizirali smo zbor članov,
pet sestankov območnega odbora, eno sejo nadzornega odbora, dva posveta predsednikov
KORK. Sestale so se komisije za KORK, za pomoči, za krvodajalstvo, za mlade, ki so usmerjale
program in se ukvarjale z izzivi za prihodnost posameznih dejavnosti. Ob dnevu prostovoljstva
smo organizirali srečanje prostovoljcev in podelili priznanja in zahvale 13 predsednikom in
predsednicam KORK. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem in zaposlenim in drugim, ki ste
ustvarjali naš pester program.
Sekretarka
Barbara Ozimek
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KRVODAJALSTVO

V letu 2019 je bilo zbranih 2.503.350 ml krvi na 5563 odvzemih krvodajalcev, v primerjavi s
prejšnjim letom 256 darovanj krvi več. Po zbrani krvi in številu krvodajalcev smo na našem
območju na samem vrhu, saj v RS v povprečju kri daruje 4,8 % prebivalstva, na Dolenjskem
pa lani kar 8,5 %.
OHRANJANJE ŠTEVILA KRVODAJALCEV
-

5296 odvzemov krvi krvodajalcev na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto
267 odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah (Šentjernej 2 x, Žužemberk)
1913 poslanih SMS vabil krvodajalcem
340 podeljenih priznanj krvodajalcem jubilantom
47 krvodajalcev na izletu na Gorenjsko
9 prireditev za krvodajalce jubilante po občinah in v Krki, d. d.
9 krvodajalcev jubilantov, ki so 100-, 110-, 130-krat darovali kri
sprejem za 20 krvodajalk in krvodajalcev, ob 4. juniju (dnevu krvodajalcev) pri
županu MO NM

PRIDOBIVANJE NOVIH KRVODAJALCEV
-

626 dijakov na predavanjih o krvodajalstvu po srednjih šolah
448 krvodajalcev, ki so prvikrat darovali kri
129 krvodajalcev na dijaški in študentski krvodajalski akciji
21 drugih organiziranih krvodajalskih akcij (Krka, Komunala, Knjižnica Mirana Jarca,
MRK, ZZD, veterani, …)
12 krvodajalskih akcij za srednje šole
vabila preko socialnih omrežij
predstavitev krvodajalstva na Fakulteti za zdravstvene vede

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4744

5077

5461

5539

5408

5307

5563

307

334

312

322

343

461

448
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PRVA POMOČ IN UKREPANJE V NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

IZVEDBA TEČAJEV PRVE POMOČI (PP)
-

879 kandidatov na tečajih in izpitih za bodoče voznike motornih vozil
725 uspešno opravljenih izpitov za bodoče voznike motornih vozil
380 udeležencev na brezplačnih delavnicah temeljnih postopkov oživljanja
315 kandidatov za gospodarske družbe
17 kandidatov za bolničarje
18 kandidatov na obnovitvi za bolničarje (Straža, Mirna Peč, Žužemberk)
posvet in izobraževanje za učitelje PP

AKTIVNOSTI EKIP PRVE POMOČI
-

2 ekipi na regijskem preverjanju ekip prve pomoči CZ in RKS v Semiču
2. mesto je na državnem preverjanju usposobljenosti ekip PP RKS in CZ
dosegla 1. ekipa OZ RKS NM
izobraževanje RKS, prikaz PP (v srednjih šolah, KORK, društvih …)

UVRSTITEV EKIP PP NA DRŽAVNEM PREVERJANJU V ORMOŽU:
1. RK ZAGORJE OB SAVI
2. RK NOVO MESTO 1
3. RK POSTOJNA
NASTANITVENA ENOTA (NE)
-

sodelovanje z RKS za opremljanje, izobraževanje članov NE
pridobivanje in izobraževanje novih članov NE

PRVA POMOČ V OŠ IN SŠ IN PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI
-

izvedba sestanka za učitelje PP v OŠ in SŠ
ekipe PP v 15 OŠ in v treh SŠ (Gimnazija NM, Ekonomska šola NM, Srednja
zdravstvena in kemijska šola na ŠC Novo mesto)
lokalno tekmovanje v OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč za 15 ekip PP
regijsko tekmovanje za štiri ekipe PP OŠ iz OZ RKS Trebnje, Črnomelj, Metlika in
Novo mesto na Šolskem centru Novo mesto
zmaga ekipe PP OŠ Šmarjeta na državnem tekmovanju

Ob tednu RK smo izvedli Igre Rdečega križa, kjer je sodelovalo 14 ekip iz 6 OŠ. Na igrah so
se šole pomerile v poznavanju prve pomoči in spretnostih v igrah brez meja. Udeleženci so se
ob utrjevanju znanja neizmerno zabavali.
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SPLOŠNO HUMANITARNI PROGRAMI

SOCIALNA POMOČ PRI TEŽJIH SOCIALNIH SITUACIJAH
-

48.432 kg skladiščene hrane in razdeljenih 3382 paketov
4.300 kg zbranih, skladiščenih in razdeljenih oblek
2310 prejemnikov pomoči (družin ali posameznikov)
623 kosov razdeljenega pohištva in bele tehnike
500 svetovanj in razgovorov
236 bonov za šolske potrebščine
128 obravnavanih vlog, 100 odobrenih za finančne pomoči družinam v obliki položnic
20 štipendij mesečno za dijake in študente

DELO Z BREZDOMNIMI IN SOCIALNO RANLJIVIMI ZA BOLJŠE VKLJUČEVANJE

-

1405 obiskov v razdelilnici toplih obrokov (med 5-10 uporabnikov)
96 pranj oblačil in 79 obiskov v javni kopalnici (vzdrževanje osebne higiene)
200 obiskov na terenu pri socialno ogroženih družinah

PROJEKT DONIRANA HRANA - od 1. 6. 2019 vključene vse občine
-

razdeljena hrana - 79.330 kg
123 vključenih družin s 486 družinskimi člani
41 prejemnikom dostavljamo hrano na dom

SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST STAREJŠIH LJUDI
-

delovanje dveh skupin za samopomoč v Mirni Peči in v Stopičah (do polovice leta)
10 udeležencev na letovanju socialno ogroženih starejših

Tabela 2: Razdeljeni prehranski paketi po občinah

OBČINA

Št. paketov s hrano:
*stalni
** izredni

MO NOVO MESTO

974

1066

ŠENTJERNEJ

157

120

ŠKOCJAN

81

18

DOL. TOPLICE

67

172

STRAŽA

55

101

ŽUŽEMBERK

47

384

MIRNA PEČ

31

35

ŠMARJ. TOPLICE

17

57

SKUPAJ
*prejemniki vsak mesec

1429
1953
**prejemniki na dva meseca
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DELO PO KRAJEVNIH ORGANIZACIJAH

PREPREČEVANJE IN LAJŠANJE STISKE LJUDI
-

5192 obiskanih starejših z novoletno obdaritvijo
1541 družin in posameznikov prejemnikov paketov
650 obiskanih starejših ob praznovanju jubilejev
515 obiskov socialno šibkih družin in posameznikov
2811 udeležencev na srečanjih starejših

ZDRAVSTVENO PREVENTIVNA DEJAVNOST
-

1099 obiskov ljudi na postajah RK
2022 opravljenih meritev zdravstvenih indikatorjev na postajah RK, po KORK in na
prireditvah
26 zdravstveno-preventivnih predavanj

HUMANITARNE AKCIJE
-

16 KORK v 26 trgovinah in v 9 OŠ s Košarico RK zbralo 198 paketov s hrano
140 sodelovanj z osnovnimi šolami
20 KORK prispevalo v Sklad za pomoč ljudem v stiski
24 KORK prispevalo za dobrodelne akcije

ORGANIZIRANOST
-

11892 članov RK
1564 mladih sodelovalo s KORK
486 prostovoljk in prostovoljcev
143 prostovoljskih ur/leto predsednika KORK

Tabela 3: Podatki dejavnosti po KORK po občinah

OBČINA

Št. ČL.
2018

Št. ČL.
2019

Št. PROST.

Št. MLADIH
PROST.

ZDRAVST.
MERITVE

ZDRAVST.
PRED.

Št.NOVOL.
PAKETOV

Št. STAR. NA
SREČANJU

Št.
JUBILANTOV

Št.
OBISK.
OGR.
DRUŽ.

DOL. TOPLICE

980

1020

26

23

166

2

285

150

41

58

MIRNA PEČ

499

540

30

28

28

2

183

140

34

20

MO NM

7061

7386

258

790

1078

9

3010

1872

347

255
12

STRAŽA

784

772

30

50

218

3

305

100

30

ŠENTJERNEJ

656

468

29

151

160

2

506

160

46

8

ŠKOCJAN

454

463

38

134

90

1

184

109

44

29

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

361

374

23

170

139

1

230

130

39

12

ŽUŽEMBERK

762

869

52

218

143

6

489

150

69

121

SKUPAJ

11557

11892

486

1564

2022

26

5192

2811

650

515
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ŠIRJENJE HUMANITARNIH VREDNOT MED MLADIMI

V VRTCIH
-

predstavitev Križem Kapice v dveh vrtcih (Prevole, in za skupini iz Sapramiške v
prostorih HC), skupaj za 62 otrok

V OSNOVNIH ŠOLAH
-

-

predstavitev Križem kapice v devetih OŠ skupaj z enotami vrtca (Drska, Center, Prevole,
Brusnice, Toneta Pavčka Mirna Peč, Šmihel – Birčna vas, Stopiče, Škocjan, Škocjan –
Bučka), skupaj za 410 otrok
igre RK Prva pomoč rešuje življenje v tednu RK, sodelovalo 6 šol, 15 ekip, 60 učencev
literarni natečaj Prva pomoč rešuje življenja (podelili 8 nagrad učencem osnovnih šol)
razglasitev naj prostovoljskih skupin (OŠ Šmarjeta, OŠ Bršljin)
sodelovanje na Dnevu varnosti na OŠ Brusnice (delavnice na temo strpnosti za učence od
6. do 9. razreda)
v akciji Košarica je sodelovalo 9 osnovnih šol v 26 trgovinah (zbrali artiklov za 198
paketov v vrednosti 5.752,31 €)
sodelovali pri dobrodelnem koncertu Vrtiljak življenja v OŠ Šentjernej

V SREDNJIH ŠOLAH
-

-

Mladi za boljši svet (6-9 dijakov se je tedensko srečevalo na aktivnostih)
Sodelovanje na Gimnazijskem dnevu za spremembe (28. 3. 2019, delavnica Moj sosed je
Rom)
Dan za spremembe, Tri akcije za Skupnostni center Brezje - Žabjak (8. 4. 2019, 76
prostovoljcev iz srednjih šol in Mladi za boljši svet)
literarni natečaj Prva pomoč rešuje življenja (podelili eno nagrado dijaku iz srednje šole)
razglasitev naj prostovoljskih skupin (Gimnazija Novo mesto)
Sodelovanje s PUMovci z RICa (predali 18 rabljenih računalnikov)
Tabor Moč humanosti na Otočcu (sodelovalo 16 dijakov in 5 mentorjev)
Gimnazijski Božiček za starejše - dobrodelna akcija in obdaritev 10 starejših in 5
uporabnikov RK (19. in 20. 12. 2019, izvedli člani kluba Interact z Gimnazije Novo
mesto)
druženje gimnazijcev z uporabniki in udeleženci programa Most (23. 12. 2019, ustvarjalne
delavnice, 12 gimnazijcev)
zbiranje hrane (21. 12. 2019, Mercator Mačkovec), sodelovalo 9 mladih, zbrali 205 art.

LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU
-

230 otrok je bilo na letovanju na Debelem rtiču
32 otrok se je udeležilo brezplačnega letovanja RKS (FIHO, PJM, Pričarajmo nasmeh)
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SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
- 100 finančnih pomoči
- 236 pomoči pri nabavi šolskih potrebščin
- 20 štipendij za dijake (2019/20)
- 16 posamičnih akcij zbiranja sredstev
- 3 družine na letovanju v mobilni hiši v Podzemlju
DONATORJI IN DONACIJE
- 110 posameznikov
- 40 gospodarskih družb
- 103 društev in klubov
- 13 donatorjev mesečnih štipendij in 35 KORK (2019/20)
- zbrana sredstva od bazarja Iz omare za otroke
- zbrana sredstva na dražbi slik ob 20-letnici sklada
AKCIJE ZBIRANJA SREDSTEV
Požari
- Pomoč družini iz Žužemberka (februar)
- Pomoč družini iz Šmihela (maj)
- Pomoč družini iz Mirne Peči (oktober)
Zdravljenja
- Pomoč za terapije za dve bolnici z rakom
- Pomoč za operacijo
- Pomoč pri zdravljenju za Luka
Urejanje bivanjskih razmer
- Pomoč brezdomcu
- Pomoč B. Š.
Za nakup avtomobilov
- Pomoč za invalidko
- Pomoč za družino z osmimi otroki
Drugo
- Za pet otrok iz dveh družin, ki sta ostali brez enega starša iz Dvora
- Za poplačilo kredita
- Za lajšanje študijskih stroškov študentu
Pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v stiski je Krka, d. d., Novo mesto.
Ozimnico v obliki krompirja nam mesečno daruje Kartuzija Pleterje.
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MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE

PROGRAM MEDGENERACIJSKIH DEJAVNOSTI
- 1780 obiskovalcev, 1015 žensk in 765 moških
- 70 obiskovalcev otrok
- 151 tečajev, delavnic in predavanj
- 5 tedenskih aktivnosti (28 x telovadba, 34 x ročna dela, 18 x tečaj angleškega jezika,
28 x utrjevanje plesnih korakov, 7 x Igrajmo se ob kavi in čaju)
- 3 mesečne aktivnosti (6 kuharskih delavnic, 9 sproščanj z gongom, ustvarjalne delavnice)
- 1 Zelemenjava (spomladi)
- druge dejavnosti (2 x pohod, potopisno predavanje, pogovorni večer z Vlasto Nusdorfer,
Hospickafe…)
DRUŽENJA OB MODRI POLICI
-

S Prešernom in Vodnikom pri kamniti mizi (recital pesmi)
Glasbeno-literarna kavarna ob Modri polici – Z glasbo v lepši dan (v sodelovanju s člani
socialne aktivacije MOST)
ZDRAVSTVENO PREVENTIVNI PROGRAMI

-

84 oseb na zdravstvenih meritvah v humanitarnem centru, 3 x letno
13 delavnic ali predavanj za zdrav življenjski slog
osveščanje za boljše zdravje
informiranje za urejanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
povezovanje s patronažno in preventivno službo ZD Novo mesto
delovanje Postaj RK v 7 KORK (Brusnice, Kandija Grm, Majde Šilc, Prečna, Regrča
vas, Stopiče in Šmarjeta)
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PROJEKTA SOCIALNE AKTIVACIJE 2019

IZVEDBA PROGRAMA KREATIVEN (potekal od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019,
vključenih 18 oseb)
-

izvedba usposabljanja z delom na področju kulinarike, gostinstva in turizma
izvedba usposabljanja z delom pri preoblikovanju tekstilij, ponovne uporabe,
recikliranja (oblačil, pohištva…)
tečaji (računalništva, nega bolnika na domu, prve pomoči, angleščine)
projektno delo (bazar Iz omare za otroke, prostovoljno delo, Zrcaljenje sebe)
delavnice (slovenščine in praktične rabe slovenščine, podjetništva, karierne
orientacije)
trening (komuniciranja, zaposlitvenih razgovorov)
izmenjava dobrih praks (ZIK Črnomelj, OZ RKS Koper)
sprostitvene aktivnosti in individualno delo
širitev kompetenc (obisk muzejev, knjižnice, podjetij, ustanov, izlet …)
evalvacija in zaključek programa
Tabela 4.: Število vključenih in pozitivni izhodi
Naziv kazalnika

Vrsta kazalnika

Število oseb iz
ranljivih ciljnih
skupin vključenih
v program

vključenih

Pozitiven izhod

Doseženo stanje
30. 8. 2017 - 30. 9. 2019
Moški

Ženske

1. program

6

16

2. program

13

12

Skupaj

19

28

Rezultat

3

13

Število oseb s pozitivnimi izhodi je bilo 16, kar je 34 odstotkov vseh vključenih (47).
Pričakovani rezultat, ki predvideva 10 oseb s pozitivnimi izhodi iz socialne aktivacije je tako
presežen.
IZVEDBA PROGRAMA MOST (poteka od 23. 9. 2019 do 23. 4. 2020, vključenih 15
oseb)
-

nosilec projekta je ZIK Črnomelj, OZ RKS Novo mesto partner
5 programov po 6 mesecev, vsak vključuje 15 udeležencev
OZ RKS Novo mesto izvaja za Trebnje in Novo mesto
predstavitev, nabor novih udeležencev
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program: uvajalni mesec, pridobivanje novih znanj s področja računalništva, finančne
pismenosti, podjetništva, kulinarike, usposabljanje pri zunanjih izvajalcih, zaključni
mesec
delavnice (zdrav življenjski slog, komuniciranje, poklicna orientacija…)
projekti (Iz omare za otroke, literarna kavarna, prostovoljno delo)
delo z učinkom

-

-

KREPITEV POVEZOVANJA RAZLIČNIH DELEŽNIKOV
-

Center za socialno delo Novo mesto
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije
Čevljarstvo Henrik Kolenc, s. p.
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Dom starejših občanov Trebnje
Knjižnica Mirana Jarca
Krajinski park Kolpa in Šokčev dvor
koordinatorki socialne aktivacije pri MDDSZ
Pavčkov dom in Slakov muzej
Pacom, d. o. o.
Radio Sraka
Rokoroki, s. p.
Razvojni center Novo mesto
ZD Novo mesto
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šiviljstvo in druge storitve, Anica Jeršin, s. p.
Šolski center Novo mesto
Tržnica Ljubljana (LPT)
Vrtnarija Gozdnega gospodarstva Novo mesto
Qlandia Novo mesto
Zavod Fractals
Karitasov vrtec
Konjušnica v Češči vasi
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KAKOVOST DELA IN RAZVOJ SLUŽBE

SODELOVANJE, INFORMIRANJE, IZOBRAŽEVANJE
- tedenski (po programih)
- tedenski (vodje programov s sekretarko)
- mesečni sestanki (vsi zaposleni)
- supervizija (program MDDSZ 5 x, sekretarka 10 x)
- letni razgovori in načrt kariernega napredovanja (letni razgovori)
- izobraževanja (število izobraževanj po delovnih mestih):
- računovodkinja (1x)
- strokovna delavka (1x)
- strokovna delavka na projektu SA (1x)
- sekretarka (1x)
- 9 članov NE (1x)
OBLIKOVANJE SKUPNIH VREDNOT
- Dan RK (13 zaposlenih)
- prednovoletno druženje
- člani NE (9 zaposlenih)
- aktivnost v KORK
- članstvo RK
VKLJUČEVANJE NOVIH KADROV
- Socialna delavka (nedoločen čas)

- Strokovna delavka na programu SA (določen čas)
- Sodelavec na projektu donirana hrana (določen čas)
- Usposabljanje na delovnem mestu (3 mesece), ki se nadaljuje v javno delo
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