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UVODNIK

L

etošnji Teden Rdečega križa (8.−15. maj)
je še posebej slavnostno obarvan. Pred
sedemdesetimi leti, natančneje 18. junija 1944, je bil v Gradacu, v Beli krajini, s sklicem
ustanovnega zbora ponovno vzpostavljen
Rdeči križ Slovenije, ki je nemudoma pričel
razvijati številne dejavnosti za pomoč narodnoosvobodilni vojski, prebivalstvu, otrokom
padlih borcev in drugim žrtvam fašističnega
terorja.
Pomembno je, da je Rdeči križ v vseh
sedmih desetletjih, kljub vsem izzivom ter
številnim spremembam, ohranil in utrdil
vlogo pomembnega humanitarnega akterja
v slovenskem in mednarodnem prostoru.
S pomočjo zvestih članov ter vseslovenske
mreže predanih prostovoljk in prostovoljcev
svojih močeh, ker hrane za oskrbo socialno
nenehno in vztrajno lajša stiske in trpljenje
šibkih družin primanjkuje. Nadaljujemo z
soljudi ter ščiti njihovo dostojanstvo.
našo veliko akcijo zbiranja sredstev za obnovo
V OZRK Novo mesto si prizadevamo, da bi s hiše socialno šibki družini iz okolice Novega
skupnimi močmi okrepili vrednote sočutja, mesta. Skrbimo za krvodajalstvo, zdravstspoštovanja dostojanstva slehernega veno preventivno osveščanje in znanje prve
človeka in solidarnosti do soljudi, ki so se pomoči. Posebej se trudimo, da pridobivamo
iz različnih razlogov znašli na robu družbe prostovoljce za krepitev naše mreže krajevnih
ali preživetja. V duhu vrednot, ki izhajajo iz organizacij, ki na terenu izpolnjujejo svoje
poslanstva naše humanitarne organizacije humanitarno poslanstvo.
in aktualnih temeljnih načel Mednarodnega
Iskreno se zahvaljujem vsem našim prostogibanja Rdečega križa, vse skozi pripravljamo
voljcem za trud, čas in voljo, ki jih vlagajo v delo
akcije, s katerimi želimo pri mladih in starejših
v duhu temeljnih načel RK, in pripravljenost za
ter širši javnosti okrepiti predvsem empatijo
sooblikovanje bolj humanega jutri.
ter vzpodbujati kulturo medsebojnega razumevanja in pomoči sočloveku v stiski. Cel
maj z akcijo Moj trenutek za dobrodelnost po
Mag. Mojca Špec Potočar,
trgovinah in nekaterih šolah zbiramo hrano
predsednica
in higienske pripomočke za socialno šibke
družine. Prosimo, da se vanjo vključite po
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MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE

Poezija v sliki

N

a aprilskem srečanju ob Modri polici
so se predstavili pesnik Smiljan Trobiš,
likovna umetnica Jožica Škof in vsestranski ustvarjalec Rudolf Škof, ki je dogodek tudi
povezoval. Smiljan Trobiš je predstavil pesmi
iz svojega obsežnega opusa 17 pesniških
zbirk. Jožica Škof, ki je zadnje pol leta razstavljala svoje slike v našem humanitarnem
centru, je tokrat predstavila ilustracije, ki
krasijo Trobiševe pesniške zbirke. Kot vrhunec
njunega skupnega ustvarjanja je izpostavila
likovno-literarni projekt Ko nebo poljubi
zemljo in ogenj vzljubi vodo. Smiljan Trobiš

je prebral nekaj pesmi iz svojih zbirk Modri
krog, Ko tišina me objame in Sreča tišine.
Za zaključek je še Rudolf Škof predstavil
svoj ljub izziv, obdelovanje kamna. Njegove
skulpture so posejane po Drski in bogatijo
prostor v bližnji okolici. Če pa je zima bogata
s snegom, vsako leto iz snega ustvari kip
Prešerna.
Umetnost, ki je bila tema tokratnega srečanja,
je navdihnila tudi organizatorko srečanj ob
Modri polici, Anico Bukovec, in druge obiskovalce, da so recitirali svoje ali pesmi drugih
avtorjev.
Modra polica: Anica
Bukovec, Rudolf Škof,
Jožica Škof in Smiljan
Trobiš

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, brezplačna tel. št.: 080 9980

4
KRVODAJALSTVO

Mladi darujejo kri

V

sako leto s pomočjo mladih krvodajalcev
poskrbimo za promocijo krvodajalstva na
srednjih šolah, hkrati pa dijake povabimo
na prvo krvodajalsko akcijo. Tudi letos smo imeli
kar šest predavanj in organizirali krvodajalske
akcije za dijake Srednje gradbene in lesarske šole,
Srednje zdravstvene in kemijske šole, Srednje
ekonomske šole, Srednje šole za gostinstvo in
turizem ter Srednje strojne šole. Dijaki Srednje
kmetijske šole še čakajo, da se pridružijo krvodajalcem, ker so za zdaj zaloge krvi zadostne. Veseli
nas, da mlade spremljajo razredniki ali profesorji,
ki jih opogumljajo in tudi sami darujejo kri.

Odziv na študentskih krvodajalskih akcijah Častim
½ litra, ki sta spomladi in jeseni, je vedno dober,
saj se odzove okrog 50 mladih. Posebej dobro pri
organizaciji teh krvodajalskih akcij sodelujemo s
Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto.
Letos se je na našem območju blizu 150 mladih odločilo, da kri daruje prvič. To kaže, da se
mladi zavedajo pomembnosti krvodajalstva. Vse
krvodajalce, stare do 25 let, vabimo v Klub 25, da
med mladimi širijo svoje izkušnje o darovanju
krvi.
Veseli smo, da gojijo čut za humanitarnost in se
odzivajo na naša vabila.
Dijaki Srednje
gostinske šole Novo
mesto s svetovalno
delavko Anito Beguš

KRVODAJALSTVO, tel. št.: 07 393 31 20

5
PRVA POMOČ

OŠ Šmarjeta ponovno državni prvak

V

Tednu RK je na Debelem rtiču
potekalo 8. Državno tekmovanje
ekip prve pomoči osnovnih šol, ki
se ga je udeležilo deset ekip prve pomoči
OŠ, ki so zmagale na lokalnih in regijskih
tekmovanjih.
Ekipe so tekmovale iz poznavanja zgodovine
Rdečega križa in iz znanja prve pomoči. V
praktičnem delu so na petih nesrečah nudili
prvo pomoč desetim ponesrečenim osebam. Uprizorjene so bile možne poškodbe
pri nesreči na pikniku v naravi, na igrišču,

Ekipa OŠ Šmarjeta na Debelem rtiču

na čolnarjenju na morju in v prometu ter
delovna nesreča.
Dolenjsko regijo je zastopala ekipa OŠ
Šmarjeta, ki je osvojila 1. mesto, in tako
že drugo leto po vrsti postala državni
prvak. Uspešnost je treba pripisati njihovi
zagnanosti, saj so trenirali več let, zahvala
pa gre tudi njihovi mentorici učiteljici Ireni
Zupančič in predavatelju prve pomoči RK
Petru Černetu. Upamo, da bodo devetošolci,
ki letos zaključujejo osnovno šolo, nadaljevali
z udejstvovanjem v prvi pomoči.

6

LETOVANJE OTROK NA DEBELEM RTIČU 2014
1. izmena: od 30. 6. do 7. 7. 2014
2. izmena: od 7. 7. do 14. 7. 2014
3. izmena: od 14. 7. do 21. 7. 2014
4. izmena: od 21. 7. do 28. 7. 2014
NAČIN PRIJAVE NA LETOVANJE
 Pri svetovalni službi OŠ do 6. junija 2014
POGOJI LETOVANJA
 Otroci z zdravstvenimi težavami, stari od 7 do 14 let
ORGANIZACIJA LETOVANJA
 Skupine po 12 otrok vodijo mentorji z izkušnjami.
 Poleg mentorjev sta prisotna še pedagoški vodja (učitelj) in pomočnik.
PROGRAM LETOVANJA
 Kopanje, ustvarjanje in druženje
LETOVANJE NA DEBELEM RTIČU OMOGOČA OTROKOM POČITNICE,
KI SE JIH ZAPOMNIJO ZA VSE ŽIVLJENJE.
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HUMANITARNI CENTER

Nudimo podporo v življenju

T

udi tokrat smo se s programom Center
za brezdomce – celostna pomoč
socialno ranljivim skupinam za aktivno
vključevanje v družbo uspešno prijavili na
javni razpis za sofinanciranje programov
socialnega varstva v letu 2014.
Program v prvi vrsti prispeva k zmanjševanju
tveganja revščine ter večji socialni
vključenosti socialno ogroženih in ranljivih
skupin prebivalstva v družbo. V okviru tega
uporabnikom zagotavljamo topli obrok,
pranje oblačil in osebno higieno. Nudimo
psihosocialno pomoč v obliki svetovanja, informiranja, spodbujanja in razvijanja nekonfliktnih komunikacij. Tisti, ki se vključujejo v
program, se učijo različnih veščin in pridobivajo nova znanja, ki so jim v pomoč pri
ponovnem vključevanju v družbo in iskanju

zaposlitve. Trenutno sodeluje 30 rednih in 30
občasnih uporabnikov.
Program smo oblikovali za zadovoljevanje
potreb uporabnikov v naši sredini, zato
spremljamo njihove predloge in jih skušamo
realizirati. Nekateri uporabniki so postali tudi
naši prostovoljci, ki obiskujejo osamljene
starejše in jim pomagajo. Opazimo, da si s
tem krepijo občutek lastne vrednosti, kar je
pri ranljivih skupinah zelo pomembno.
Prostovoljke na
delavnici ročnih del,
ki jih vodi Dušanka
Bevk.

HUMANITARNI CENTER, tel. št.: 07 393 31 28
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Ekipe prve pomoči OZRK Novo mesto
v akciji

L

etos je usposabljanje na 70-urnem
tečaju prve pomoči za bolničarje
zaključilo deset kandidatov, iz katerih
smo sestavili že tretjo ekipo prve pomoči
našega območnega združenja. Ekipe prve
pomoči sodelujejo tudi na raznih prireditvah.
Tako smo se odzvali na povabilo v Planico na
Svetovni pokal v smučarskih skokih, kjer so
člani naše ekipe skrbeli za zagotavljanje prve
pomoči obiskovalcem prireditve.

pomoči je bila nudenje psihosocialne pomoči
vsem nepoškodovanim udeležencem v tej
nesreči. Dva naša člana sta bila udeleženca
nesreče in prikazala sta laično prvo pomoč,
poskrbela za klic na pomoč in zavarovanje
prizorišča ter nudenje prve pomoči. Za člane
ekipe je bila to posebna izkušnja, saj so lahko
izkusili, kako bi bilo, če bi se taka množična
nesreča v resnici zgodila.

Ekipe prve pomoči že izpopolnjujejo svoje
Sodelovali smo tudi na vaji Avtocesta 2014, zanje za Regijsko preverjanje usposobljenosti
ki jo je organizirala novomeška izpostava ekip prve pomoči RK in CZ, ki bo 14. junija v
Uprave RS za zaščito in reševanje RS. Na njej občini Žužemberk.
smo skupaj s profesionalci in drugimi prostovoljnimi društvi preverjali našo pripravljenost
za reševanje v primeru množične prometne
nesreče na avtocesti. Naloga ekipe prve
Dež v Planici naši
ekipi prve pomoči ni
vzel volje.

PRVA POMOČ, tel. št.: 07 393 31 25
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AKCIJA

MLADI

Dobrodelna akcija za
obnovo hiše

Dan za spremembe

Letošnjo pomlad smo na pobudo Centra za socialno delo Novo mesto začeli z veliko dobrodelno
akcijo za obnovo hiše za družino iz okolice Novega
mesta. Mati samohranilka s štirimi mladoletnimi
otroki živi v stari in dotrajani hiši, brez sanitarij in
kopalnice. Otroci so zaradi slabih razmer trenutno
premeščeni v zavod.

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za
spremembe je nastala z namenom, da ljudi
spomnimo na pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina življenja vedno
bolj izginja iz našega vsakdanjika.

Po načrtu za gradnjo bi otroci pridobili svoje
prostore, ki jih sedaj nimajo, kopalnico ter novo
kuhinjo, ki bi omogočala človeku vredno življenje
v današnjih časih.
Vabimo posameznike, gospodarske družbe in
različne organizacije, da pristopijo k akciji po svojih
močeh. Darujete lahko material, storitve, delo, sredstva ali svoje strokovno znanje za nadzor in vodenje
akcije.
Sredstva lahko podarite tako, da jih nakažete
na TRR Sklada za pomoč ljudem v stiski 0297
0025 9477 202, sklic 00-903044, material pa na
telefonski številki GSM, 041 746 742.

K dobrodelni akciji so pristopili tudi novomeški
slikarji brez meja, ki so cel zadnji mesec, v
Narodnem domu v Novem mestu, ustvarjali
Triptih. Ustvarjalci Sebastjan Šeremet, Igor
Obradinović in Nejc Smodiš so sredstva od
dobrodelne dražbe podarili za dobrodelno akcijo.
Hvala slikarjem in družbi Pušnik-Novljan, d.o.o.,
ki je sliko odkupila.

Tako že vse od leta 2010 na začetku pomladi Slovenska filantropija prebivalce Slovenije
nagovori, da stopijo iz ustaljenih smernic,
zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se o prostovoljstvu ne le
pogovarjamo, ampak se lotevamo konkretnih
dejanj.
Letošnji Dan za spremembe smo v našem
območnem združenju obeležili 5. aprila pod
naslovom Podari objem in misel. Skupina 16 mladih je delila v petek vrstnikom v različnih srednjih
šolah ter v soboto obiskovalcem Qlandije objeme
in lepe misli, prevedene v tri jezike. Dogodka so
pospremili tudi z glasbo in pesmijo. Cilj mladih je
bil širiti solidarnost in dobro voljo, kar so dosegli,
saj je bil odziv ljudi odličen.

Mladi prostovoljci v akciji Podari objem in
misel
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KOLEDAR
TOR, 20. 5.
9.00−11.00
17.00
		
SRE, 21. 5.
9.00−10.00
14.00−16.30
		
15.00−17.00
		
		
ČET, 22. 5.
9.00−11.00
TOR, 27. 5.
9.00−11.00
10.00−12.00
		
SRE, 28. 5.
9.00−10.00
14.00−16.30
		
ČET, 29. 5.
9.00−11.00
TOR, 3. 6.
9.00−11.00
SRE, 4. 6.
9.00−10.00
14.00−16.30
		
ČET, 5. 6.
9.00−11.00
PET, 6. 6.
9.00−10.00
		
TOR, 10. 6.
9.00−11.00
SRE, 11. 6.
9.00−10.00
14.00−16.30
		
ČET, 12. 6.
9.00−11.00

Ročna dela: PLETENJE
Predavanje: KAJ LAHKO STORIM ZA IZBOLJŠANJE SVOJEGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA?
Izvajalec: prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. psihiater, v sodelovanju z OZARO
TELOVADBA
Socialne delavnice MLADI ZA BOLJŠI SVET
Spodbujanje mladih h koristnim aktivnostim
Predavanje: POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE
Hladno stiskana olja, moka iz grozdnih pečk, črna kumina …
Izvajalec: Konrad Pogorevc
Ustvarjalna delavnica: IZDELAVA NAKITA
Ročna dela: PLETENJE
PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE MERITVE IN POSVET Z ZDRAVNICO
Gabrijelo Humar, dr. med.
TELOVADBA
Socialne delavnice MLADI ZA BOLJŠI SVET
Spodbujanje mladih h koristnim aktivnostim
Ustvarjalna delavnica: IZDELAVA NAKITA
Ročna dela: PLETENJE
TELOVADBA
Socialne delavnice MLADI ZA BOLJŠI SVET
Spodbujanje mladih h koristnim aktivnostim
Ustvarjalna delavnica: IZDELAVA NAKITA
Delavnica z avtorico knjige ŠIVAM SI
Izvajalka: Marija Mimi Udovč
Ročna dela: PLETENJE
TELOVADBA
Socialne delavnice MLADI ZA BOLJŠI SVET
Spodbujanje mladih h koristnim aktivnostim
Ustvarjalna delavnica: IZDELAVA NAKITA

Udeležba na dogodkih je brezplačna. Obvezna je prijava.

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, brezplačna tel. št.: 080 9980
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PODARIM − POTREBUJEM
PODARIM:

POTREBUJEM:

• jogije (160 x 200 cm, 190 x 90 cm, 130
x 200 cm)
• posteljo (100 x 200 cm)
• posteljni okvir (200 x 180 cm)
• otroško posteljico z jogijem
• sedežno garnituro
• kotno pisalno mizo
• 2 nočni omarici
• komodo
• kopalno kad (belo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grelno odejo
otroško hojco
več otroških koles (za 3, 6, 8, 10 let)
dvosed (dolžina največ 170 cm)
2 preprogi
radiokasetofon
likalno mizo
kuhinjski pult
ročni mešalnik (mikser)
hladilnik z zamrzovalnikom (višina
pulta)
zamrzovalno skrinjo
pralni stroj
štedilnik (plin, elektrika)
kuhalnik
hidrofor ali hidropak
sesalec

Skladišče je odprto vsako sredo od 13.00 do 16.00.
Prevzem oblačil obvezno z osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru
za socialno delo v Novem mestu.
Rabljena oblačila, obutev in druge manjše stvari lahko oddate v našem
skladišču vsak dan v delovnem času, vsak dan od 7.00 do 15.00, ob sredah do
17.00 in ob petkih do 13.00.

SKLADIŠČE, tel. št.: 07 303 31 21

12
SKLAD

V Sklad za pomoč ljudem v stiski
so od novembra 2013 do maja 2014 prispevali finančna sredstva:
Pravne osebe:

Akcija Pomoč pri obnovi hiše:

Odvetnica Nataša Tratar, Jože Hribar, s. p.,
Jelka, d. o. o., Dijaški dom Novo mesto,
Društvo upokojencev Šentjernej, Sonči Sonja
Paternost, s. p., Prostovoljno gasilsko društvo
Vavta vas, Oriks Mirjana Lalić, s. p., Jordan,
d. o. o., Trac, d. o. o., Barbara Tratnik Jakljič,
Kakovost, d. o. o., Miloš Recelj, dr. dent. med.,
Anica Bukovec, KORK Bučna vas, Šmihel,
Posamezniki:
Stopiče, Regrča vas, Straža, Dolenjske Toplice,
Vladimir Gregor Bahč, Boris Dular, Vesna Šmarjeta, Brusnice, Prečna, Dvor, Gotna vas,
in Dušan Dular, mag. Mojca Špec Potočar, Šentjernej, Majde Šilc, Mirna Peč
Pavlina Avbar, Jože Podgoršek, Tone Hrovat,
Vida Hlebec, Janez Bratkovič, Marjana Kos,
Martina Kralj, Igor Hrovatič Jurše, Jože Avsec,
Marko Glušič, Dušan Plut, Ivanka Ravnikar
Plut, Robert Grmek, Vincenc Manček,
Antonija Hočevar, Jožefa Auersperger, Rok
Mohorič, Boris Šepetavc – namesto cvetja
za Toneta Gošnika, Mitja Fabjan, prostovoljni
prispevki posameznikov na Zelemenjavi
Krka, d. d., Acer, d. o. o., dr. Smiljka Ferlež,
Lekarna Novak, d. o. o., dr. Franc Kokalj,
Tiskarna Vesel, d. o. o., Roletarstvo Medle, d.
o. o., Šolski center Novo mesto, PBS Slovenije,
d. d., RKS Zveza združenj, GVS, d. d., OŠ
Dolenjske Toplice, Lions klub Novo mesto,
IN.Medica, d. o. o., Plastika Bevc, d. o. o.

KORK:
Majde Šilc, Gotna vas, Šentjernej, Birčna
vas, Gabrje, Bučna vas, Dolenjske Toplice,
Brusnice, Straža, Šmarjeta, Dvor
V materialu:
Kartuzija Pleterje, Šentjernej

SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI, TRR: 0297 0025 9477 202
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DOGODKI

Zelemenjava - pomlad 2014

Z

namenom povezovanja ljudi, vklju- delavnici okraševali cvetlične lončke in v njih
čevanja v življenje skupnosti ter pred- sadili rože in dišavnice.
vsem izboljšanja kvalitete življenja smo
Veselimo se jeseni, ko bomo na Zelemenjavi
že drugič organizirali Zelemenjavo.
menjali in podarjali plodove teh sadik.
Menjali in podarjali smo sadike zelenjave in
Sodelovali so: Ekosemena, Inštitut za ekološke
poletnih rož, potaknjence, zdravilne rastline
raziskave in trajnostni razvoj, Kmetijsko gozin semena. Različni strokovnjaki so nudili nasdarski zavod Novo mesto, Klub Gaia, Kmetijska
vete za vzgojo rastlin, poudarek pa je bil na
šola Grm in biotehniška gimnazija, Gozdno
samooskrbnem zelenjavnem vrtu ter gojenju
gospodarstvo Novo mesto, d. d., KZ Krka, z. o.
zelišč in rastlin na balkonih. Udeleženci so
o., Kmetija Pleško, Kmetija Krnc, Kmetija Medle,
si izmenjali izkušnje in izvedeli marsikaj
Kmetija Pravne, Sraka international, d. o. o.,
novega. K pestrosti dogodka so prispevali
Radio Krka Novo mesto in Suzana Plut.
tudi učenci OŠ Drska, ki so na dopoldanski
Pestro dogajanje na
Zelemenjavi
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SKLADIŠČE

V skladišču je vedno pestro

O

d januarja do aprila smo imeli v skladišču
340 obiskov ljudi, ki so oddali različne
predmete, in 187 uporabnikov, ki so se
oglašali na delitvah oblačil. Z akcijo Podarim –
potrebujem je bilo podarjenih približno 214
kosov pohištva in ostalih predmetov ter okoli
1400 kg oblačil in obutve.

čistilo na domovih starejših ljudi, ki teh del ne
morejo opraviti sami.

V marcu so nam priskočili na pomoč zaposleni
v Tilii, d. d., in pomagali pri oblikovanju prehranskih paketov ter sortiranju in zlaganju oblačil in
obutve, ki so jo tudi sami prinesli. V Tednu humanosti in prostovoljstva, ki ga organizira Krka,
d. d., se je 20 njihovih uslužbencev odločilo, da
pridejo v naše skladišče in tudi pomagajo pri
oblikovanju živilskih paketov ter zlaganju in sortiranju oblačil. Nekaj prostovoljcev je generalno

Delo v skladišču je bilo pestro, saj ob vsaki menjavi letnih časov veliko ljudi pripelje oblačila,
obutev in druge stvari, ki jih darujejo za naše
uporabnike.

Podjetje DM-drogerie markt se je v mesecu
aprilu odločilo za humanitarno akcijo zbiranja
zdrave hrane. V njihovih prodajalnah smo prevzeli kar 137 vrečk, s katerimi smo obogatili
redne mesečne prehranske pakete. Člani Lions
Vsak mesec smo razdeljevali redne mesečne kluba so nam donirali 70 prehranskih paketov, ki
pakete in pralni prašek ter krompir, ki nam ga bodo še kako prišli prav, ker je bilo naše skladišče
daruje Kartuzija Pleterje. Razdelili smo 902 preh- zaradi prekinitve dobave prehrane iz EU zalog
ranska paketa in pralna praška.
skoraj prazno.

Člana Lions kluba
Majda Pirc in Boris
Dular sta predala
pakete predsednici
Sklada za pomoč
ljudem v stiski, Ivanki
Ravnikar Plut (na
sredini).

SKLADIŠČE, tel. št.: 07 393 31 21
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Jubilejno daroval kri

Krkini krvodajalci družno
darujejo kri

D

V

anes je na Centru za transfuzijsko
okviru Krkinega tedna humanosti in
dejavnost Novo mesto Franc Pelko
prostovoljstva, ki obsega več različnih
z Otočca že stotič daroval kri. Z darodobrodelnih dejavnosti, njeni zaposvanjem je začel med služenjem vojaškega leni tudi množično darujejo kri na Centru za
roka, kri pa je potreboval tudi sam, ko se je transfuzijsko dejavnost v Novem mestu.
ponesrečil pri delu. H krvodajalstvu je pritegMed prvimi se je udeležil krvodajalske akcije
nil ženo in sina.
predsednik uprave in generalni direktor Jože
Dejstvo, da človek daruje kri 100-krat, Colarič, ki je omenil, da je odziv njihovih
pomeni, da je zdrav, kajti krvodajalci so vsakič sodelavcev na krvodajalsko akcijo iz leta v
zdravstveno pregledani. Naš jubilant pravi, leto boljši. Letos se je zvrstilo kar 240 krvodada bo redno daroval kri tudi po upokojitvi, ki jalcev, od tega 27 tistih, ki so prvič darovali kri.
ga čaka že naslednje leto.
Krka, d. d. s svojim zgledom krepi družbeno
odgovornost na humanitarnem področju na
Ob jubilejnem darovanju sta mu čestitali
Dolenjskem.
Marjeta Maček, zdravnica na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, in Barbara
Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto.

Tudi Jože Colarič, predsednik uprave in
generalni direktor Krke, d. d., je krvodajalec.

Marjeta Maček, Franc Pelko in Barbara Ozimek

KRVODAJALSTVO, tel. št.: 07 393 31 20

HUMANITARNI CENTER

Razstava Jožice Medle

P

slikarskih razstav, s katerimi zbiramo slike za
avkcijo za Sklad za pomoč ljudem v stiski.
Predsednica mag. Mojca Špec Potočar, ki je
razstavo odprla, je poudarila, da RK začenja z
novo akcijo za pomoč družini s štirimi otroki,
ki jim želimo izboljšati zelo slabe stanovanjske razmere.
Vabimo vas, da si stvaritve Jožice Medle
ogledate.
Slikarka Jožica Medle

foto: Igor Vidmar

red kratkim smo odprli razstavo likovne
umetnice Jožice Medle, ki se bo do
septembra s svojimi slikami in grafikami
predstavljala v naših prostorih. Na prireditvi
sta s petjem in igranjem na violino in kitaro
nastopila izkušena glasbenika Polona Žalec
in Matevž Maznik. Slikarka je povedala, da je
pri postavitvi razstave videla, da na RK pride
veliko več ljudi kot v galerije, zato je mogoče
to pravi način, da jim približamo umetnost.
V prostorih RK je bilo organiziranih že osem

Bilten Z ROKO V ROKI izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Mojca
Špec Potočar, Anica Bukovec. Avtorji člankov so zaposleni na OZRK Novo mesto. Lektoriranje: Helena Dugonjić.
Naslov uredništva: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, telefon: 07/39 33 120, faks: 07/39 33
129, elektronsko pošto lahko pošiljate na naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks.si.
Grafična realizacija: ART 32 d. o. o., Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 1.000 izvodov.

