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UVODNIK

O

bmočno združenje RK Novo mesto je
samostojna, nevladna, humanitarna
in nepridobitna organizacija. Temeljni
cilj delovanja je kvalitetno opravljanje javnih
pooblastil in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, skrb za ranljive skupine ljudi in zagovorništvo. Svoje poslanstvo prostovoljci in zaposleni
opravljamo po sedmih temeljnih načelih RK:
humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.
Poudarjamo zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, posebej med oboroženimi spopadi in
izrednimi razmerami. V letu 2015 smo obeležili
50 let temeljnih načel RK. Izvedli smo številne
manjše in večje dogodke, bili pobudniki akcij
za promocijo zdravega načina življenja, krepitve
humanitarnih in kulturnih vrednot in sobivanja
z naravo. Pridružili smo se akcijam lokalne skupnosti, tudi pri obeleževanju 650-letnice Novega
mesta. Organizirali smo več humanitarnih akcij,
zaključiti pa nam je uspelo obnovo hiše družini
z več otroki ter združiti več kot 40 podjetnikov in
še enkrat toliko donatorjev.
Vse dejavnosti ne bi izvedli tako kvalitetno in
obsežno brez številnih prostovoljcev, ki pomagajo v krajevnih organizacijah RK, izvajajo medgeneracijske in druge preventivne programe,
obiskujejo starejše in s tem zvišujejo kvaliteto
življenja v naši skupnosti. Dejavno so se vključili
tudi v pomoč migrantom in beguncem.
V družbi se dogajajo spremembe, kar pomeni za
našo organizacijo še večjo angažiranost, še več
spoštovanja do soljudi in narave, solidarnost,
strpnost in nudenje priložnosti za vse. Promocija
prostovoljstva je ključni vzvod za strpno družbo.
Naše delo je pogojeno z vse večjimi potrebami
v družbi.
Letos obeležujemo 150-letnico ustanovitve
Rdečega križa Slovenije. Začetki Rdečega
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križa na Slovenskem
segajo v leto 1866,
ko je bilo v Ljubljani
ustanovljeno „Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam
padlih vojakov“, leta 1879 pa še „Moško društvo
za podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov“. Društvi sta se združili leta 1902 in delovali
kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa.
Prostovoljci so zbirali denarne in druge prispevke ter sodelovali na področju zdravstva, prava
in računovodstva; predvsem pa so delovali na
humanitarnem področju (brezplačna kuhinja,
bolnišnice, zbiranje oblačil ipd.) tako med
vojno kot v času miru. Rdeči križ Slovenije je bil
ustanovljen 18. junija 1944 na osvobojenem
ozemlju v Gradacu v Beli krajini.
Tudi v Območnem združenju RK Novo mesto
bomo obeležili to obletnico z več organiziranimi dogodki, osrednji bo v Tednu RK, 9. maja,
s širšo predstavitvijo dela in organiziranjem
dneva odprtih vrat.
Hvala vsem, ki sodelujete z nami. Občine kot
sofinancerke programov prispevajo k temu, da
lahko vsako leto izvedemo bogat program, ki
je namenjen starejšim ljudem in otrokom. Zelo
pomemben finančen vir pa je tudi članarina, ki
jo naši prostovoljci pobirajo od vrat do vrat. S
temi sredstvi, ki skoraj vsa ostanejo v lokalnem
okolju, se pomaga socialno šibkim družinam in
posameznikom, otrokom in starejšim.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem v Sklad za
pomoč ljudem v stiski, posebej pokrovitelju
Krki, d. d., Novo mesto. Iskrena zahvala vsem,
ki podpirate naše programe in jih soustvarjate
s prostovoljnim delom in idejami. Priporočamo
se tudi v bodoče.
Mag. Mojca Špec Potočar, predsednica
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Krvodajalstvo
V letu 2015 je bilo zbrano 2.535.500 ml krvi na 5071 odvzemih, kar pomeni, da je bilo v primerjavi
s prejšnjim letom 322 darovanj krvi več. Po zbrani krvi in številu krvodajalcev smo na našem območju v samem vrhu, saj v RS v povprečju kri daruje 5 % prebivalstva, na Dolenjskem pa kar 8,4 %.

Aktivnosti:

yy 5071 odvzemov krvi krvodajalcev na Centru za transfuzijsko dejavnost
yy 1213 poslanih vabil krvodajalcem na krvodajalske akcije
yy 650 podeljenih priznanj krvodajalcem jubilantom
yy 390 odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah (Šentjernej, Žužemberk in Škocjan)
yy 312 krvodajalcev, ki so prvikrat darovali kri
yy 122 članov Kluba 25
yy 85 krvodajalcev na srečanju v Prilozju
yy 13 predavanj o krvodajalstvu po srednjih šolah
yy 10 krvodajalskih akcij v srednjih šolah
yy 10 prireditev za krvodajalce jubilante po občinah in v Krki, d. d.
yy 9 krvodajalcev jubilantov, ki so 110-, 120-, 130- in 170-krat darovali kri

Odziv krvodajalcev na naša vabila po občinah in število
odvzemov po letih

»V imenu dijakov in profesorjev Ekonomske šole Novo mesto
se vam zahvaljujem za lepo in iskrivo predstavitev krvodajalstva.
Prepričani smo, da bo rodila sadove in da se bodo dijaki odločili
za darovanje,« je povedala Mojca Plut.

LETNO POROČILO

Prva
pomoč
Aktivnosti:
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Sklad
Aktivnosti:

yy obnova doma za družino iz Cerovca
yy 939 prostovoljno opravljenih ur članov ekip
prve pomoči ob migrantski krizi
yy nabava invalidskega skuterja
yy 847 kandidatov na tečajih in izpitih prve
yy obnova doma po požaru za družino iz
pomoči v prometu za voznike motornih vozil
Dolenjskih Toplic
yy 727 uspešno opravljenih izpitov prve pomoči yy obnova doma po požaru za družino iz
v prometu za voznike motornih vozil
Škocjana
yy 184 kandidatov iz 34 podjetij in zavodov na
yy zbiranje sredstev za novi dom družini, ki ji je
tečajih prve pomoči za gospodarske družbe
hišo zasul plaz
yy 54 udeležencev na brezplačnih delavnicah
yy zbiranje sredstev za plačevanje položnic in
oživljanja z uporabo AED
bonov za šolske potrebščine socialno šibkim
yy 53 kandidatov na tečaju prve pomoči za
yy pridobivanje donatorjev za štipendiranje
bolničarje
srednješolcev
yy 8 ekip prve pomoči na regijskem preverjanju
ekip prve pomoči CZ in RK
Donatorji in donacije:
yy 4 ekipe na dopolnilnem usposabljanju ekip
yy 70 posameznikov
prve pomoči
yy 43 gospodarskih družb
Dosežena mesta naših ekip prve pomoči yy 30 društev in klubov
na regijskem tekmovanju v Šentrupertu yy 44 donacij v materialu in storitvah
yy 17 mesečnih štipendij
Št. Št. točk
Mesto

točk

1. 3820
2. 3770
4. 3540
5.
7.
8.
9.

3480
3400
3350
3320

11. 3135

vodja Ekipa

590 CZ Občina Žužemberk
OZRK Novo mesto
585 − 1. ekipa
OZRK Novo mesto
575 − 2. ekipa
CZ Občina Šmarješke
575 Toplice − 2. ekipa
470 Krka, d. d.
515 CZ Občina Mirna Peč
555 Revoz, d. d.
CZ Občina Šmarješke
445 Toplice − 1. ekipa

Pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v
stiski je Krka, d. d., Novo mesto.
Zvesti donator ozimnice je Kartuzija
Pleterje.

TRR Sklada za pomoč ljudem v
stiski: 0297 0025 9477 202, sklic
00-903002, s pripisom »Sklad za
pomoč ljudem v stiski«.
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Mladi

Aktivnosti:

y 317 otrok na letovanju na
Debelem rtiču, 47 brezplačno
y 96 učencev iz 12 osnovnih šol
na tekmovanju v znanju prve
pomoči
y 38 osnovnošolskih otrok na
poletnem in jesenskem letovanju preko RKS
y 29 dijakov na taboru mladih v
Dolenjskih Toplicah
y 15 dijakov na tedenskih srečanjih
Mladi za boljši svet; Dan za
spremembe
y 7 osnovnih šol v akciji Košarica
RK - zbrano za 98 paketov hrane
za socialno šibke

Letovanje otrok po občinah
OBČINA
MO NOVO MESTO
ŽUŽEMBERK
ŠENTJERNEJ
DOLENJSKE TOPLICE
STRAŽA
ŠKOCJAN
ŠMARJEŠKE TOPLICE
MIRNA PEČ
Skupaj:

ŠTEVILO
OTROK
172
23
23
13
30
27
13
16
317

Vtis ene izmed mladih prostovoljk na taboru:
»Ta teden sem se imela lepo.
Izvedela sem veliko stvari o
Dolenjskih Toplicah in njenem okolišu,
ki jih še nisem vedela, čeprav ta
kraj kar dobro poznam. Spoznali
smo prijetne ljudi in njihove zgodbe.
Pogovarjali smo se tudi o rečeh,
ki so pomembne, a o njih redko
govorimo. Delili smo osebne izkušnje,
mnenja, tegobe.«

LETNO POROČILO
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Splošnohumanitarni
program
Aktivnosti:

Razdeljeni prehranski

paketi po občinah
yy 4160 kg darovanih in razdeljenih oblačil in
obutve
Število
yy 3747 razdeljenih prehranskih paketov
OBČINA
paketov
yy 1277 obiskov v razdelilnici toplih obrokov
MO NOVO MESTO
2535
yy 960 svetovanj in razgovorov
DOLENJSKE TOPLICE
303
yy 711 prejemnikov (družin ali posameznikov)
STRAŽA
262
pomoči
ŠENTJERNEJ
219
yy 638 ponujenih kosov pohištva in bele
ŽUŽEMBERK
173
tehnike
ŠKOCJAN
95
yy 468 obiskov skladišča z oblačili in obutvijo
yy 158 bonov za šolske potrebščine
MIRNA PEČ
77
yy 157 finančnih pomoči družinam
ŠMARJEŠKE TOPLICE
70
yy 60 pranj oblačil
Skupaj:
3734
yy 34 obiskov v romskih naseljih (delitev oblačil)
yy 25 obiskov v javni kopalnici (vzdrževanje
osebne higiene)
Akcije v skladišču
yy 19 štipendij mesečno za dijake
humanitarne pomoči:
yy 10 obiskov pri socialno ogroženih družinah
yy dobrodelni bazar Iz omare za otroke
yy zbiranje oblek in obutve za begunce in
migrante
yy korporativno prostovoljstvo (Krka, d. d.,
Drogerimarkt)

Izjava prejemnice pomoči:
»Iz srca sem vam hvaležna za paket prehrane. Res je hudo,
ko je človek dejansko lačen. Nisem si predstavljala, da bom
kdaj tudi jaz prosila za pomoč. Hvala še enkrat.«

7

LETNO POROČILO

Delo KORK

Aktivnosti:

yy 12.058 včlanjenih v KORK
yy 5566 obiskanih starejših z novoletno obdaritvijo
yy 3174 udeležencev na srečanju starejših
yy 1579 obiskov v postajah RK in opravljenih meritev zdravstvenih indikatorjev
yy 1401 družin in posameznikov prejemnikov paketov
yy 620 obiskov socialno šibkih družin in posameznikov
yy 536 obiskanih jubilantov
yy 373 prostovoljk in prostovoljcev
yy 345 mladih prostovoljcev
yy 131 prostovoljnih ur/leto predsednika KORK
yy 117 sodelovanj z osnovnimi šolami
yy 29 zdravstveno-preventivnih predavanj
yy 22 KORK v akciji Košarica RK v 33 trgovinah zbralo 213 paketov s hrano
yy 2 KORK v akciji za pomoč družinam po požaru

Dejavnost krajevnih organizacij po občinah
Število
članov

Občina
DOL. TOPLICE
MIRNA PEČ
MO NOVO MESTO
STRAŽA
ŠENTJERNEJ
ŠKOCJAN
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŽUŽEMBERK
SKUPAJ

980
504
7503
898
682
423
453
565
12008

Število
prosto
voljcev
28
29
224
26
0
28
15
23
373

Število
Št. obiskov
Število Število sta
Število
mladih
Število
Število
novoletnih
obiskov predavanj paketov za rejših na jubilantov socialno
prosto postaj
šibkih
RK
srečanju
starejše
voljcev
družin
10
171
2
365
145
29
176
15
0
2
212
125
18
23
235
960
19
3156
2285
295
320
5
222
2
319
98
63
15
30
100
2
636
220
59
3
20
0
0
280
95
28
16
30
70
1
277
150
25
15
20
56
1
456
106
21
52
365
1579
29
5701
3224
538
620

Uporabnica, ki smo ji pomagali pri obnovi hiše po požaru, je povedala:
»Nismo si mislili, da bomo doživeli takšno podporo.
Veliko mi pomeni, da ljudje pomagajo in so solidarni z
nami. Vključila se bom v delo RK, ker želim tudi sama
pomagati.«
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Krvodajalstvo
Zakonske osnove
javnega pooblastila:

y Zakon o Rdečem križu (Ur. l. RS, št.
079-4268/2010)
y Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. l. RS, št.
104/2006)
y Zakona o delovnih razmerjih (196. člen ureja
proste dneve za krvodajalce)

Krvodajalske akcije:

A
B+
B-A +A
AB-AB+AB-AB+AB-AB+A -AB
B +AA
AB-AB+AB-AB+AB-AB+A -AB
+
B
+AB
B-A
AB-AB+AB-AB+AB-AB
AB-AB+AB-AB+AB-AB+A

B-B- B- BAA
A A
BB
+A
+AB+AB+A
BB
-A-A B-AB-A
BB
+ + B+ B+

Terenske:
y Šentjernej: 22. 1. in 8. 6., v OŠ Šentjernej
y Žužemberk: 9. 6., v OŠ Žužemberk
y Škocjan: 29. 8., v OŠ Frana Metelka

AB
B+A -AB
AB AB B
B+A B+ --A
AB
-AB AB-A +AB
B
B
A
A
+
+
B+
B
-AB B--A
B-AB
AB A
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AB
A
+
A
B
A
B
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B
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B+A
AB-AB+A
AB+AB-A
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AB

+A+A +A +A
B-B- B- BAA
A A
BB
+A
+AB+AB+A
BB
B- B-A-A
A A
BB
++ B+ B+

y planirane krvodajalske akcije po KORK
y MO Novo mesto: 14. 1.
y Krka, d. d., Novo mesto: 4., 5. in 7. 4.
y študentska in dijaška: 11. 4. in 10. 10.
y veterani: 24. 10.
y Moški rokometni klub Krka: 7. 11.

y čestitke krvodajalcem za rojstni dan
y izlet za krvodajalce in promotorje krvodajalstva, 11. 6., MZL Debeli rtič
y 10 predavanj na vseh srednjih šolah
y obeležitev jubilejev krvodajalcev na CTD
(100-, 110-, 120- in 130-krat darovana kri)
y sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede
Novo mesto pri predavanjih za srednje šole o
krvodajalstvu
y obeležitev dneva krvodajalstva (4. 6.) in
svetovnega dneva krvodajalstva (14. 6.)
y podelitev priznanj jubilantom
y sodelovanje s Centrom za transfuzijsko
dejavnost Novo mesto in Zavodom za
transfuzijsko medicino RS
y sodelovanje z mediji

Cilji:

y ohranjanje števila krvodajalcev
y pridobivanje novih krvodajalcev s predavanji
na srednjih šolah
y spremljanje in zagotavljanje zadostne
količine varne krvi

Koriﬆ
Koriﬆnini
Kaj
Kaj
Kaj
Kaj
jejeje
je
KLUB
KLUB
KLUB
KLUB
25?
25?
25?
25?

Klub
Klub
Klub
Klub
252525
je
25
jeaktivnost
je
je
aktivnost
aktivnost
aktivnost
mladih
mladih
mladih
mladih
krvodajalcev
krvodajalcev
krvodajalcev
krvodajalcev
ininprostovoljcev
in
in
prostovoljcev
prostovoljcev
prostovoljcev
––animatorjev,
–animatorjev,
–animatorjev,
animatorjev,
kikidelujejo
ki
ki
delujejo
delujejo
delujejo
po
po
po
po
načelu
načelu
načelu
načelu
“mladi
“mladi
“mladi
“mladi
zazaza
mlade”
za
mlade”
mlade”
mlade”
ininin
in
širijo
širijo
širijo
širijo
pomen
pomen
pomen
pomen
krvodajlstva
krvodajlstva
krvodajlstva
krvodajlstva
ter
ter
ter
ter
zdravega
zdravega
zdravega
zdravega
življenja
življenja
življenja
življenja
med
med
med
med
mladimi.
mladimi.
mladimi.
mladimi.

Aktivnosti:
y krvodajalske akcije občinskih svetov in
uprav
y sprejem pri županu MO Novo mesto, 3. 6.

Krvod
Krvo
Krv
Krv

-B+B-B+B-B
B +B
+B-B+B-B+B-B
B +B
+B-B+B-B B-B
B+B-B+B-B+
+B+B-B+
B +B
B-

65.
65.
65.
65.
letom
leto
let
let
Kdo
Kdo
Kdo
Kdo
so
so
so
so
člani
člani
člani
člani
dajejo
dajejo
dajejo
dajejo
krk
Krvodajalske akcije na Centru za transfuzijsko dejavnost
Novo mesto so vsaksesese
KLUBA
KLUBA
KLUBA
KLUBA
25?
25?
25?
25?
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se
prep
pre
pre
Več
Več
Več
Več
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7.30
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2525
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Prva
pomoč
Zakonske osnove javnega pooblastila:
yy regijsko tekmovanje iz PP OŠ,
Novo mesto, 13. 4.
yy Zakon o RKS (Ur. l. RS, št. 7/93 in 79/2010)
yy regijsko tekmovanje PP CZ in RK,
yy Zakon o varnosti v cestnem prometu (Ur. l.
Črnomelj, 18. 6.
RS, št. 56/2008-UPB5, 58/2009, 36/2010)
y
y
evropsko tekmovanje PP CZ in RK (FACE),
yy Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
Ljubljana,
30. 6.−3. 7.
nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-ZVNDN-UPB1 in
97/10)
yy Uredba o organiziranju, opremljanju in
Cilja:
usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. l.
yy izboljšati znanje PP
RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11)
yy zagotoviti usposobljen kader za PP v vseh
yy Uredba o sredstvih in opremi za osebno in
javnih institucijah in gospodarskih družbah
skupinsko zaščito (Ur. l. RS, št. 116/03)
yy Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju
pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil
Aktivnosti:
za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št.
yy promoviranje spletne prijave na tečaj PP,
40/09)
www.novomesto.ozrk.si
yy Pravilnik o opravljanju izpitov PP za voznike
yy organiziranje različnih tečajev PP
motornih vozil in navodila za izvajanje izpitov
yy redno urjenje ekip PP OZRK in CZ
in tečajev PP
yy psihosocialna podpora ekipam PP OZRK, ki
Akcije PP:
pomagajo migrantom in beguncem
yy obeležitev mednarodnega dne številke 112,
yy pridobivanje prostovoljcev za ekipe PP
11. 2.
yy spodbujanje mladih in pomoč pri usposayy obeležitev svetovnega dne PP, 13. 9., srečanje
bljanju ekip PP po OŠ in SŠ
članov ekip PP
yy sodelovanje s Strokovnim centrom za PP pri
yy lokalno tekmovanje iz PP OŠ, Stopiče, 23. 3.
RKS, zdravstvenimi institucijami, NVO …

Brezplačna delavnica
osnov PRVE POMOČI
vsak drugi torek v mesecu
ob 16.00 na OZRK Novo mesto;
obvezna prijava na
novo-mesto.ozrk@ozrks.si
ali tel. št.: 07 39 33 125.

Postani član ekipe PP
OZRK Novo mesto.
Prijavi se na:
prvapomoc.rknm@gmail.com

PROGRAM DELA
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Sklad
za pomoč ljudem v stiski
Sklad za pomoč ljudem v stiski je program Dobrodelne akcije:
pridobivanja sredstev, ki ga vodi poseben
odbor. Zbrana sredstva od donatorjev upo- yy Za zdravljenje Anžeta in Eneja se prispevki
zbirajo na TRR: SI56 0297 0025 9477 202,
rabimo izključno za pomoč posameznikom
sklic 00-903042 ali
in družinam. O razdeljevanju pomoči odloča
Komisija za delitev humanitarne pomoči
s SMS z besedo ANZE na 1919,
po Pravilniku o razdeljevanju humanitarne
s tem donirate 1 €, ali ENEJ5 na 1919,
pomoči. Pokrovitelj je Krka, d. d., Novo mesto.
s tem donirate 5 €.
yy Za zdravljenje za Zalo se donacije zbirajo na
TRR-SI56 0297 0025 9477 202,
Akcije:
sklic 00-903028;
yy humanitarni koncert Korakajmo z Zalo, 17. 4.
zbiramo tudi zamaške in papir.
yy zbiranje šolskih potrebščin, avgust
yy Za izboljšanje stanovanjskih razmer družini iz
yy dražba likovnih del
Mirne Peči se prispevki zbirajo na
yy dobrodelni bazar Iz omare za otroke, 2. in 3. 12.
TRR: 0297 0025 9477 202,
sklic 00-903051;
Cilj:
zbiramo tudi material in storitve obrtnikov.
yy donacije v Sklad za pomoč ljudem v stiski (za
pakete, štipendije in posebne akcije)

Aktivnosti:

yy redno obveščanje javnosti o delovanju,
namenu in potrebah sklada
yy predstavitev posameznih akcij in aktivnosti za
posamezne družine in posameznike
yy poročanje in zahvale donatorjem
yy promoviranje akcije namesto daril in namesto cvetja v sklad
yy akcija 0,5 odstotka od dohodnine (tiskan
obrazec)
yy prispevki KORK
yy akcije ob naravnih nesrečah

Sredstva zbiramo na TRR Sklada
za pomoč ljudem v stiski:
0297 0025 9477 202,
sklic 00-903002,
s pripisom
»Sklad za pomoč ljudem v stiski«.
Spletna stran
www.novomesto.ozrk.si
omogoča neposredne donacije.
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Delo KORK
Zaradi boljšega in učinkovitejšega dela so usta- yyskrb za socialno šibke in ranljive skupine
novljene krajevne organizacije Rdečega križa
ljudi
(KORK) po teritorialnem principu, praviloma v
skladu z organiziranostjo lokalne samouprave. V Aktivnosti:
OZRK Novo mesto imamo registriranih 35 KORK. yy pobiranje članarine
Njihova naloga je, da preprečujejo in lajšajo yy srečanja in novoletna obdaritev starejših
stiske ljudi, ščitijo njihovo življenje in zdravje ter yyobiskovanje jubilantov
zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic.
yyzaznavanje socialnih stisk in pomoč

Akcije:

yy Košarica RK (maj)
yy Drobtinica (15. 10.)
yy izredne delitve prehranskih paketov (februar,
september)
yy srečanja starejših (spomladi in jeseni)
yy novoletna obdaritev (december)

Cilji:
yypovečati število članov
yypromocija dela KORK v okolju

socialno šibkim
yyobiskovanje starejših v domovih
yyorganiziranje meritev zdravstvenih
indikatorjev
yyobeležitev Tedna RK
yyfinančne pomoči za otroke in družine
yy prispevek v Sklad za pomoč ljudem v stiski
yydelovanje postaj RK
yyorganiziranje predavanj
yysodelovanje s šolami, KS, občinami in
drugimi institucijami

Delovni čas Postaj RK
POSTAJA RK
BRŠLJIN
BRUSNICE
DRSKA
GABRJE
KANDIJA-GRM
MAJDE ŠILC
OTOČEC
PREČNA
REGRČA VAS
STOPIČE
STRAŽA
ŠENTJERNEJ
ŠMIHEL
ŠMARJETA

DAN V MESECU
1. TOREK
1. ČETRTEK
1. TOREK
3. ČETRTEK
ZADNJA SREDA
1. IN 3. PONEDELJEK
3. TOREK
1. PONEDELJEK
1. NEDELJA
1. SREDA
1. SREDA
2. SREDA
ZADNJA SREDA
1. SREDA
1. NEDELJA

POLETNI ČAS
18.00-19.00
OD 16.00
17.00-18.00
9.00-10.00
16.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
8.00-10.00
19.00-20.00
18.00-20.00
17.00-18.00
18.00-20.00
17.30-18.30
8.00-10.00

ZIMSKI ČAS
17.00-18.00
OD 16.00
17.00-18.00
9.00-10.00
16.00-18.00
16.00-17.00
17.00-18.00
15.30-16.30

KONTAKT
Marta Gantar
Zdenka Mrak
Sonja Hajnšek
Peter Moravec
Gorazd Mali
Fanika Vovk
Aljana Guculovič
Marjana Meznarčič

17.00-18.00
17.00-19.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.30-18.30
8.00-10.00

Ljudmila Zupančič
Slavka Prosenik
Andreja Radešček
Milena Drnovšek
Brigita Juršič
Janez Turk

PROGRAM DELA
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Splošnohumanitarni
program
Naša prvenstvena naloga je omogočanje
vključevanja socialno ranljivih v dejavnosti
(delavnice, predavanja, psihoterapevtsko svetovanje …) in s tem preprečevanje izključenosti in širjenje socialne mreže. Naša naloga je
motiviranje ljudi za tovrstne dejavnosti.

Cilji:

y svetovalni razgovori in prva socialna pomoč
(za napotene preko CSD in tiste brez
napotnice)
y obiski na domu (po potrebi skupaj s prostovoljci KORK in CSD)
y organiziranje pomoči za posameznike in
družine ob naravnih in drugih nesrečah
y vključevanje uporabnikov v pridobivanje
novih znanj in veščin (delavnice)
y preskrba z najnujnejšo obleko in obutvijo
y svetovanje Romom (delo v naseljih)
y delo z begunci in migranti
y sodelovanje z drugimi institucijami
y zbiranje, skladiščenje in delitev materialne
pomoči
y posredovanje pri oddajanju rabljenih kosov
pohištva, bele tehnike …
y razdeljevanje donirane hrane iz trgovin:

Aktivnosti:

Mesta občina Novo mesto

Akcije:

y redne delitve prehranskih paketov vsako
tretjo sredo v mesecu
y izredne delitve hrane: februar, maj, september, november
y letovanja otrok
y letovanja starejših, predvidoma konec leta
y Podarim – potrebujem

y promocija aktivnosti humanitarnega centra
y promocija humanitarnih vrednot
y opolnomočenje ranljivih skupin

y zagotavljanje finančnih pomoči
y zagotavljanje humanitarnih pomoči
– štipendije
y zagotavljanje sredstev za pomoč pri nakupu
šolskih potrebščin
y nudenje dnevnega toplega obroka ob
delavnikih
y možnost vzdrževanja osnovne osebne
higiene in pranja oblačil

CSD
Novo mesto

Skladišče humanitarne pomoči
je odprto vsako sredo
od 13.00 do 16.00.

PROGRAM DELA
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Mladi
Program širjenja mednarodnega humanitarnega prava in načel RK je naša naloga, ki izhaja
iz Zakona o Rdečem križu in Ženevskih konvencij. Mlade bomo vključili v različne akcije.
Pridobivanje, usposabljanje in mentorstvo prostovoljcem, širjenje znanj o RK ter predstavitev
etičnih načel prostovoljstva bo obvezno za vključitev prostovoljcev v naše delo.

Akcije:

yy letovanje otrok na Debelem rtiču, 10 in 17. 7.
yy Drobtinica, 15. 10.
yy tabor mladih Moč humanosti, 27. 6.−1. 7.
(Straža)
yy tekmovanje ekip PP po OŠ, 25. 3.

Zdravstveno letovanje otrok
na Debelem rtiču 2016

Cilja:

yy povečati število otrok na letovanju
yy vključiti mlade prostovoljce v delo RK

Aktivnosti:

yy organiziranje letovanja za 386 otrok na
Debelem rtiču
yy izobraževanje mladih prostovoljcev za delo
na letovanju
yy organiziranje tabora s prostovoljnim delom
za 25 srednješolcev
yy usposabljanje mladih za mentorje mladih
yy izdaja biltena o taboru
yy organiziranje brezplačnega letovanja
socialno šibkih otrok na Debelem rtiču
yy pomoč pri usposabljanju mladih v ekipah PP
po OŠ
yy organiziranje tekmovanja v PP za OŠ (lokalno
in regijsko)
yy sodelovanje z različnimi institucijami

Prva izmena: od 10. 7. do 17. 7. 2016
Druga izmena: od 17. 7. do 24. 7. 2016
Razpis je objavljen na spletni strani OZRK
Novo mesto: novomesto.ozrk.si

PROGRAM DELA
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Medgeneracijsko
središče

S programom nadaljujemo z medgeneracijskim povezovanjem na delavnicah, skupinah PROGRAM - APRIL 2016
za samopomoč, prostovoljnim delom za Vse dejavnosti so brezplačne. Namenjene so vsem generacijam.
pomoč starejšim ter taborom mladih.

Akcije:

yy Druženje s Prešernom ob kamniti mizi in
otvoritev razstave Vide Praznik, 7. 2.
yy Evropski dan solidarnosti in sodelovanja med
generacijami, 29. 4.
yy Zelemenjava − pomlad, 21. 4.
yy 150 let RKS, dan odprtih vrat, 9. 5.
yy Bazar dejavnosti za starejše ob dnevu
starejših, 5. 10.
yy Zelemenjava – jesen, 13. 10.
yy Veseli december (natečaj likovnih in literarnih
del za OŠ in vrtce), 13. 12.

Cilji:

yy promocija medgeneracijskega središča
yy povezovanje v okolju s podobnimi programi
yy organiziranje več odmevnih dogodkov
yy promoviranje prostovoljnega dela za starejše

Aktivnosti:

PET, 1. 4.

19.00

SOB, 2. 4.

9.00-14.00

SRE, 6. 4.

9.00-11.00

TOR, 12. 4.

9.00-10.00

PON, 18. 4.

8.00-11.00

ČET, 21. 4.
PET, 22. 4.

9.00-17.00
9.00-10.00

TOR, 26. 4.

10.00-12.00

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNE
SEKCIJE BUČKA
Kulturno društvo Bučka
DAN ZA SPREMEMBE: Vseslovenska
prostovoljska akcija
(Qlandia, Novo mesto)
Krkin teden humanosti in
prostovoljstva:
IZDELAVA ROŽIC IZ NAJLONK
Vida Praznik
Preventivno zdr. predavanje:
POGOVOR O ČREVESJU - zanimiva
znanost o najbolj prezrtem organu
Darka Pečnik
Kuharska delavnica: ŠTRUKLJI
Andrej Hočevar
ZELEMENJAVA - POMLAD 2016
Dan Zemlje: SPROŠČANJE Z GONGOM
Marko Bešter
Preventivne zdravstvene meritve in
posvet z zdravnico Gabrijelo Humar,
dr. med.

yy mesečni koledar pestrih medgeneracijskih
Redne tedenske aktivnosti
aktivnosti
vsak
8.30-9.30 Telovadba
ponedeljek
yy pridobivanje prostovoljcev za druženje s
Marjana Kopač
starejšimi in za vodenje delavnic
vsak torek in 9.00-11.00 Ročna dela: Šivamo torbe za RK in za
osebno uporabo
yy organiziranje dveh tečajev Nega bolnika na četrtek
Dušanka Bevk
domu
8.00-9.30
UTRJEVANJE PLESNIH KORAKOV
yy mentorstvo prostovoljcem
Marjana Kopač
yy koordinacija aktivnosti z različnimi izvajalci na
vsako sredo 15.30-17.00 SKUPINA IGRE IN ZABAVE: delavnica
področju dela s starejšimi
za otroke
yy načrtno vključevanje mladih v aktivnosti
Mateja Dajčman, Vesna Plavec
(povezovanje s šolami)
PRIJAVE NA: 07 39 33 120, 031 320 875
yy vodenje skupin za samopomoč starejših
(Mirna Peč, Stopiče)
ali e-mail: novo-mesto.ozrk@ozrks.si

PROGRAM DELA
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Sklad
V Sklad za pomoč ljudem v stiski so
od maja do decembra 2015 prispevali
finančna sredstva:
Pravne osebe:
Krka, d. d., dr. Smiljka Ferlež, Šolski Center
Novo mesto, Šiško Steklarstvo, d. o. o.,
Zavarovalnica Tila, d. d., RKS – Zveza združenj,
Akrapovič, d. d., Občina Dolenjske Toplice,
Alkatron, d. o. o.
Posamezniki:
Vladimir Gregor Bahč, dr. Boris Dular,
mag. Mojca Špec Potočar, Pavlina Avbar,
Dušan Plut, Ivanka Ravnikar Plut, Jožefa
Auersperger, Rok Mohorič, Anica Bukovec,
Damir Fele, Vinko Bračko, Karmen Hren,
prostovoljni prispevki na Zelemenjavi in na
bazarju Iz omare za otroke
KORK:
Bršljin, Dvor, Dolenjske Toplice, Drska
Pomoč družini Mahnič:
Jožica Cesar, Nina Golob, Anica Skušek,
Lara Zupančič, Tina Starešina, Špela Zorinič,
Mohenas, d. o. o., Vera Mervar, Občinska
uprava Mirna Peč, Stane Mežan, Mateja
Guštin, dr. med., Miha Krajnik, Suzana Jarc,
OZ RKS Izola, KORK Drska, Škocjan, Bršljin,
Bela Cerkev, Dolenske Toplice, Prečna
Pomoč Zali:
MPZ Mirna Peč – prostovoljni prispevki s
koncerta, Igor Zlogar, kolektiv OŠ Toneta
Pavčka, Nina Kolar, Petrol, d. d., Rok Režek,
Marjetka Gabrijel, s. p., Danica Simončič, dr.
med., Matej Molek, Dejan Cvetan, Kastelic
Dental, 4KA računovodstvo, d. o. o.

PODARIMO –
POTREBUJEMO
PODARIMO:

yy jogije (200 x 90 cm)
yy 3 jogije (190 x 90 cm, 200 x 90 cm)
yy kotno sedežno garnituro, divan
yy omaro za dnevno sobo
yy več manjših TV sprejemnikov

POTREBUJEMO:

yy omarico za TV
yy računalniško mizo
yy prenosni računalnik, tiskalnik
yy glasbeni stolp
yy bolniško posteljo
yy enojno posteljo
yy pohištvo za kuhinjo, jedilno mizo in stole
yy pomivalno korito z omarico
yy zamrzovalno omaro
yy hladilnik, štedilnik, šivalni stroj, pralni stroj
yy mikrovalovno pečico
yy sesalnik
yy preprogo
yy žensko in moško kolo
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.

Telefonska številka skladišča
humanitarne pomoči: 07 39 33 121.

LETNO POROČILO

Medgeneracijsko
središče
Udeleženci
in aktivnosti:

yy 2589 obiskovalcev medgeneracijskega
središča
yy 2272 odraslih obiskovalcev
yy 317 otrok obiskovalcev
yy 292 tečajev, delavnic in predavanj
yy 178 opravljenih prostovoljskih
ur/leto prostovoljec
yy 29 obiskovanih starejših
yy 25 prostovoljcev
yy 2 usposabljanji za nove prostovoljce

Tedenske aktivnosti: telovadba, ročna dela,
tečaj nemškega jezika, tečaj šivanja, ustvarjanje
z glino, pohodi po Novem mestu, skupina igre
in zabave, Mladi za boljši svet, osnovni plesni
koraki, računalniško opismenjevanje, tečaj slovenščine, tečaj Nega bolnika na domu.
Mesečne aktivnosti: 12 kuharskih delavnic, 8
druženj ob modri polici, 11 preventivno-zdravstvenih predavanj, 3 sproščanja z gongom.

Dodatne delavnice in predavanja: Ocena
stanja vida, Med in hladno stiskana olja,
Postavitev zeliščne spiralne grede, sklop predavanj o zeliščih, sklop predavanj za starše.
Počitniške aktivnosti za otroke: zimske,
prvomajske, jesenske in novoletne počitnice.
Razni dogodki: Zelemenjava – spomladi in
jeseni
Vtis z delavnice sproščanje z gongom:
»Zelo lepo, globoko doživetje.
Pohvala izvajalcu. Hvala za krasen
dan.«

Vtis s kuharske delavnice:
»V torek, smo imeli učenci
6. a OŠ Drska prav poseben
dan. Odšli smo na center
Rdečega križa, kjer smo s
prijaznimi gospemi pekli krofe
z marmelado. Bili so zelo rahli
in okusni. Ker rada kuham in
pečem, sem si postopek dobro
zapisala in recept preizkusila tudi
doma. Delavnica mi je bila zelo
všeč.«

Tina Bartolj

Bilten Z ROKO V ROKI izdaja OZRK Novo mesto. Ureja ga uredniški odbor: Barbara Ozimek (urednica), mag. Mojca
Špec Potočar, Ana 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,
elektronski naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks.si.
Grafična realizacija: ART 32, d. o. o., Novo mesto. Bilten smo natisnili v nakladi 500 izvodov.

