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DEJAVNOSTI ZA MLADE

2021/2022

Leto 2021/22 že tretje šol. leto kroji epidemija Covid-19, zato dejavnosti za mlade izvajamo okrnjeno,
a upamo, da jih z upoštevanjem ukrepov izvedemo čim več. Septembra je Komisija za mlade pri RKS
izvedla nacionalni posvet Vrednote humanosti, ki mentorjem v osnovnih šolah ponuja gradivo za
delo v krožkih RK in pri drugih šolskih dejavnostih. Na voljo je na spletni strani Mladi.
Program dela za mlade od vrtcev do fakultet je 12. 10. 2021 potrdila Komisija za delo z mladimi
pri OZ RKS NM. Z mentorji organiziramo 19. 10. 2021 ob 13.30 video srečanje, na katerem
predstavljamo pestro paleto ustaljenih in novih dejavnosti. V programu so posebej označene novosti,
ki jih izvajamo prvič in tiste, ki jih še pripravljamo. Vsa gradiva so na voljo na naši spletni strani Mladi.
KRIŽEM KAPICA
▪ Otrokom v vrcih in 1. razredu OŠ predstavi dejavnosti RK (prostovoljstvo, krvodajalstvo, pomoč,
dobrodelnost …). KK pride v vrtec/na šolo ali pa izvede delavnico na Humanitarnem centru.
▪ V tednu RK (8.-15. 5.) spodbujamo vrtce k zbiranju igrač, knjig in oblačil za otroke.
▪ Vsako sredo (od 12. do 16. ure) ali po dogovoru je možno v skladišču izbrati oblačila za otroke.
▪ Križem kapica pripravlja s Srednjo vzgojiteljsko šolo nove zgodbe s številnimi izzivi
V PRIPRAVI!
za otroke v 2. in 3. razredu.
FILM NISI SAM – DELO MLADIH NA OZ RKS NM
▪ 12-minutni film je delo OZ RKS NM in dijakov programa multimedija na Šolskem centru Novo mesto.
▪ Prikazuje humanitarno poslanstvo RK in dejavnosti mladih na OZ RKS NM.
▪ Primeren je za predstavitev RK v osnovnih in srednjih šolah na dnevih
NOVO!
dejavnosti, razrednih urah ali na delavnicah, ki jih izvajamo.
▪ Film je dostopen na našem youtube kanalu in na strani Mladi.
NATEČAJ NISI SAM – SLIKA DROBNE POZORNOSTI
Je nadaljevanje lanskega natečaja pisanja pisem za starejše. Pismo je vsebinsko nadgrajeno s sliko,
ki je pobarvanka umetniškega dela. Sodelujejo lahko mladi in starejši na vseh ravneh (vrtci, OŠ, SŠ,
fakultete, drugi …). Pisma sprejemamo do 15. 11. 2021 na sedežu OZ RKS Novo mesto. Vse dodatne
informacije o razpisnih pogojih natečaja so na spletni strani Mladi.
MLADI ZA STAREJŠE
▪ Telefonsko družabništvo
Je povezovanje mladih s starejšimi preko telefonskih klicev. V š. l. 2020/21 je pri projektu sodelovala
Gimnazija Novo mesto s 15 dijaki in učitelji, ki so bili povezani s 23 starejšimi. Akcijo nadaljujemo
in vabimo k sodelovanju še druge srednje šole.
▪ Mladi s starejšimi
Skupine mladih z OŠ skupaj s KORK pomagajo starejšim v svojem okolju. Mentorsko
podporo jim nudijo mladi (dijaki oz. študentje). Pripravljamo program in vabimo šole
k pilotskemu izvajanju projekta.

V PRIPRAVI!

▪ Humanitarni počitniški teden mladih
Po zaključku pouka skupina mladih (devetošolci in dijaki) nekaj dni pomaga starejšim in invalidnim
osebam pri različnih hišnih opravilih. Pred korono so udeleženci tabora bivali v eni od OŠ in se
popoldne družili ob različnih športnih in drugih dejavnostih.
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MLADI ZA MLADE - DELAVNICE VREDNOTE HUMANOSTI
V vrtcu in prvih treh razredih OŠ posreduje vrednote humanosti Križem kapica.
▪ Za učence od 4. do 6. razreda pripravljamo delavnice PP v dveh modulih
- Prva pomoč nam daje moč (preventivno obnašanje in ukrepanje v primeru nesreč) in
- Prva pomoč rešuje življenja (ukrepanje v primeru naravnih nesreč)

V PRIPRAVI!

▪ Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo delavnice s poudarkom na vrednotah humanosti
- Mladi in RK (predstavitev dela RK, film - delo mladih na OZ RKS NM)
- Delavnica o strpnosti (delo v skupinah, intervju, razgovor)

NOVO!

Pripravljamo še druge delavnice s področja zdravstvene in okoljske vzgoje. Delavnice izvajajo
prostovoljci OZ RKS NM skupaj z dijaki in študenti. Trajajo eno ali dve šolski uri.
EKIPE PRVE POMOČI
▪ Delujejo na OŠ (krožki RK), SŠ in fakultetah ter usposabljajo mlade za izvajanje prve pomoči.
▪ Preverjanje usposobljenosti bo na OZ RKS NM za OŠ (marec), na regijski ravni za OŠ in SŠ (april)
in na državni ravni v tednu RK (8.-15. 5.) na Debelem rtiču.
KROŽKI RDEČEGA KRIŽA
▪ Delujejo na OŠ in vzgajajo mlade v vrednotah humanosti, izvajajo različne humanitarne akcije
in spodbujajo mlade za prostovoljsko delo.
▪ Člani se povezujejo s KORK pri izvedbi različnih akcij.
▪ Pripravljajo ekipe prve pomoči, sodelujejo pri preverjanju usposobljenosti ekip, ki bo v tem
šol. letu izvedeno.
DRUGE HUMANITARNE AKCIJE
▪ Decembrske predpraznične dejavnosti za otroke (obdaritev) in uporabnike storitev RK
(druženje z ustvarjanjem)
▪ Dan za spremembe – izvedba akcije na pobudo Slovenske filantropije (april)
▪ Košarica RK – zbiranje prehranskih, higienskih izdelkov in šolskih potrebščin v OŠ in KORK (maj)
ŠTIPENDIJE
V š. l. 2021/22 prejema humanitarno pomoč v obliki štipendije 18 dijakov in študentov, ki jo prispeva
14 donatorjev. Štipendiste vključujemo v različne prostovoljske aktivnosti za mlade.
KRVODAJALSTVO
Od oktobra do aprila organiziramo za polnoletne srednješolce in študente predavanja in krvodajalske
akcije.
NAJ PROSTOVOLJCI
Vsako leto izberemo in nagradimo najboljše prostovoljce med mladimi v osnovnih in srednjih šolah
(naj prostovoljec/prostovoljka, naj prostovoljska skupina/razred). Pri tem šteje vsako prostovoljsko
delo posameznika ali organizirane skupine pod vodstvom mentorja, ki aktivnost spremlja.
Upoštevamo število opravljenih prostovoljskih ur v obdobju: 1. 5.-31. 8. 2021 in šol. l. 2021/22.
Prijavnice sprejemamo do 30. aprila na e-naslov novo-mesto.ozrk@ozrks., obrazec se nahaja na
spletni strani Mladi.
TEDEN RDEČEGA KRIŽA (8.‒15. 5.)
Je namenjen različnim humanitarnim akcijam in prireditvam (Košarica idr., podelitev priznanj in
nagrad za natečaj in naj prostovoljce, državno tekmovanje ekip PP …). Osrednjo prireditev
načrtujemo ob upoštevanjem takratnih epidemioloških razmer.
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LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU
Vsako leto organiziramo julija letovanje otrok na Debelem rtiču (več izmen po en teden). Udeležijo
se ga otroci stari od 6 do 18 let iz vseh dolenjskih osnovnih šol. Razpis in prijavnica za sodelovanje
študentov kot mentorjev in polnoletnih dijakov kot pomočnikov mentorjev je na strani Letovanje
otrok na Debelem rtiču.
DRUGE DEJAVNOSTI
Mlade vključujemo tudi v druge dejavnosti RK (kulturne prireditve, pomoč v skladišču …).

ROKOVNIK DEJAVNOSTI
2021/22
septem.

Dejavnosti

Kdo?

▪ Svetovni dan PP (14. 9.)

OŠ, SŠ, VŠ

▪ Mednarodni dan starejših (1. 10.)
▪ Podpis sporazumov za štipendije
▪ Natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti
▪ Krvodajalske akcije
▪ Teden solidarnosti RK (1.-7. 11.)
▪ Svetovni dan boja proti odvisnosti (11. 11.)
▪ Oddaja prispevkov za natečaj (15. 11.)
▪ Objava rezultatov natečaja (1. 12.)
▪ Različne prireditve in obdarovanja

OŠ, SŠ, VŠ
SŠ, VŠ
OŠ, SŠ, VŠ

januar

▪ Sestanek z mentorji prve pomoči

OŠ, SŠ

marec

▪ Tekmovanje ekip prve pomoči

OŠ

▪ Dan za spremembe (prva sobota v aprilu)
▪ Regijsko tekmovanje ekip prve pomoči
▪ Krvodajalske akcije
▪ Teden RK (8.-15. 5.)
- Predstavitev RK najmljašim
- Delavnice PP in Vrednote humanosti za OŠ
- Košarica RK
- Urjenje in preverjanje usposoblj. ekip PP
- Podelitev priznanj nagrajencem natečaja
- Razglasitev naj prostovoljcev

SŠ, VŠ
OŠ SŠ
SŠ, VŠ

oktober

novem.
decem.

april

maj

OŠ, SŠ, VŠ

OŠ, SŠ

Izvedbo dejavnosti
bomo prilagajali
omejitvam zaradi
covida-19.

V, OŠ
OŠ, SŠ
OŠ, SŠ

junij

▪ Tabor Moč humanosti

OŠ, SŠ, VŠ
OŠ, SŠ
OŠ, SŠ, VŠ

julij

▪ Letovanje otrok na Debelem rtiču

OŠ, SŠ, VŠ

Vabimo vas, da se nam pridružite.
Za nekatere idejne pobude in komentarje se zahvaljujemo
Luciji Kuntarič, Ireni Zupančič in Suzani Krvavica.

Program pripravili:
Nuša Rustja in Barbara Ozimek
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Kontakti: Nuša Rustja (nusa.rustja@guest.arnes.si, 040 625 463; Barbara Ozimek (novo-mesto.ozrk@ozrks.si, 040 746 742)

