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Poslanstvo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in s tem
tudi Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi.
Zato Rdeči križ Slovenije:
- deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa
so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in
univerzalnost;
- v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in
nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;
- zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s
tistimi, ki so nemočni in v stiski;
- v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske
drugih;
- spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja;
- uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog;
- širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.
Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki
deluje na področju Republike Slovenije.
Rdeči križ Slovenije je organiziran kot enotno društvo, ki deluje v 12-ih regijah, 56-ih
območnih združenjih (OZ) in 916 krajevnih organizacijah (KO) Rdečega križa v Sloveniji.
RKS OZ Ormož namenja pozornost in čas izvajanju tradicionalnih programov RKS na
socialnem področju, zdravstveno preventivni dejavnosti, delovanju ob naravnih in drugih
nesrečah, prvi pomoči, krvodajalstvu, delu z mladimi, pomoč bolnim, starejšim, invalidom in
odvisnikom. Dejavnost izvaja poleg redno zaposlenih z veliko pomočjo desetih Krajevnih
organizacij in njihovih prostovoljcev, mentorjev mladih članov na osnovnih šolah, v
sodelovanju s pogodbenimi delavci (na področju prve pomoči).
RKS OZ Ormož deluje na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
V poročilu so zajete realizirane aktivnosti v letu 2018.

SOCIALNA DEJAVNOST
Med prioritetnimi nalogami je v program oskrbovanja socialno ogroženih posameznikov in
družin z osnovnimi prehranskimi izdelki, higienskimi pripomočki, oblačili, obutvijo,
finančnimi pomočmi. Program namenjen »Ranljivim skupinam prebivalstva« in »Skrbi za
boljšo kakovost življenja starejših, osamljenih, bolnih ter invalidnih«, prispeva k
opolnomočenju uporabnikov, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in sožitje, prispeva k
ozaveščanju o nujnosti zdravega načina življenja, k dvigovanju kvalitete življenja.
V okviru socialne dejavnosti smo izpeljali naslednje aktivnosti:
Hrano iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in prehrambene pakete RKS
nabavljene iz sredstev FIHO in akcije Nikoli sami, Sosed sosedu in donirane higienske in
prehrambne artikle smo delili skozi vse leto najbolj socialno ogroženim. Hrano smo
skladiščili v skladišču na Hardeku, vodili evidenco prejema in izdaje, skrbeli za higiensko
ustreznost prostorov, evidenco upravičencev, jim pošiljali vabila za dvig hrane in pripravljali
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pakete za izdajo. Vodili smo evidenco spremljevalnih ukrepov in pripravljali vmesna poročila
za strokovno službo RKS. Pomoč smo delili v skladišču uporabnikom, del prehrane pa smo
razdelili s pomočjo prostovoljcev krajevnih organizacij predvsem tistim uporabnikom, ki sami
težje pridejo po prehrano (starejši, invalidi,…). Vsa prehrana je bila razdeljena za socialno
ogrožene občane v občini Ormož, Središču ob Dravi in Sv. Tomažu;
prejeli
Prehrambenih paketov
Pralni prah
mleko
riž
Moka -bela
Sol
Testenine
(polžki,
špageti)
olje
jabolka
pelati
Fižol - konzerva
Juha zeljna, pašteta
Različni prehrambeni
izdelki – Mercator,
donatorji
Higienski pripomočki
Pisala,
nahrbtniki,
zvezki,…

2016
367 kos.
1.101 kg
7.547
1.812
1.510
3.020

2017
439 kos.
1.317 kg
8.797 litrov
1.231 kg
2.320 kg
3.470 kg

2018
430 kos.
1.290 kg
8.413 litrov
1.468 kg
1.977 kg
20 kg
2.330 kg

1.359
5.588
1.231 kos.
1.232 kos.

1.485 litrov
3.020 kos.
2.786 kg
520 kos.
389 kos.

2.517 litrov
3.684 kos.
3.415 kos.
1.407 kos.
367 kos.

354 kos.
294 kos.

174 kos.

Moških

Žensk

327

351

Otrok, star Osebe,
15 let ali stare 65 let
manj
ali več
194
118

Kategorija

Število uporabnikov
2017
2018

Št.
prejemov/prihodov
po pomoč
2017
2018

DSP

63

64

163

200

O

350

358

755

854

CSD

2

Skupaj

415

4
426

8
926

12
1066

Št. uporabnikov
družinski člani
2017
2018
145
139
543
530
22
9
710
678

+

S pomočjo Mercatorja smo iz zbiralnih košaric in v okviru treh akcij Zbiramo hrano – lahko
prispevaš prejeli različne prehrambene izdelke ( olje, kis, fižol, različno konzervirano hrano,
jušne kocke, testenine, mleko, kavo, kekse …) in higienske izdelke ( milo, šampon …), cca.
120 kilogramov,
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Učenci OŠ Sveti Tomaž so v mesecu januarju zbirali higienske in prehrambene artikle, v
mesecu decembru so učenci OŠ Ormož zbirali igrače. Vse zbrano smo razdelili uporabnikom.
Krajevne organizacije so skozi vse leto opravljale obiske starejših občanov po domovih in
nekatere tudi v domovih za starejše občane, socialno ogroženim so namenili prehrambeni
paket, starejšim nad 80 let, ki pa niso socialno ogroženi opravili obisk s pozornostnim
paketom,
Skozi vse leto smo uporabnikom nudili psihosocialno pomoč in delavnice, s pomočjo
prostovoljcev ugotavljali socialne stiske občanov in jim nudili pomoč pri posredovanju
podatkov in izpolnjevanju obrazcev, pri tem pa tudi sodelovali s CSD Ormož,
V decembru smo opravili obisk in obdaritev 20 varovancev iz naših treh občin, ki bivajo v
Domu Lukavci.
Pri razdeljevanju pomoči v prehrani smo sodelovali z društvi upokojencev iz občin Ormož in
Sveti Tomaž, kjer izvajajo program »Starejši za starejše«, ter društvom za Multiple sklerozo
Ptuj za člane iz naših občin.
Skozi vse leto smo v skladišče prejemali oblačila (cca. 1.900 kg oblačil), igrače, pohištvo,
televizije, računalnike … prejeto smo razdelili socialno ogroženim.
17 družinam in posameznikom smo namenili 3.409,15 € evrov denarne pomoči za različne
namene (plačilo položnic, šole v naravi, šolske potrebščine, pomoč pri poplavi …), s pomočjo
KO, sredstvi iz tedna Rdečega križa in FIHO.
Februarja smo takoj priskočili na pomoč šestim družinam, katerim je požar v Veliki Nedelji
uničil stanovanja. Takoj smo jih oskrbeli z oblačili, obutvijo in prehrano. Odprli smo poseben
račun za zbiranje sredstev. Zbrali smo in pogorelim namenili (za novo opremo stanovanj)
sredstva v višini 10.800,00 evrov. V akciji smo zbirali tudi pohištvo in belo tehniko, zbrano
smo razdelili prizadetim.
V letu 2018 se je nadaljevala akcija pomoči za Aneja in Jako Hanželiča iz Ormoža, katerima
je prezgodnje rojstvo pustilo okvaro (hoja po prstih). Akcija je bila organizirana za pomoč
družini za operacijo v tujini, na računu smo zbrali in družini namenili 25.382,00 evrov.
Na sedemdnevno brezplačno letovanje smo na Debeli rtič in Punat poslali 20 otrok, iz
socialno šibkejših družin iz občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, s pomočjo
sredstev FIHO, akcije Peljimo jih na morje in donatorskimi sredstvi Engrotuša.
Na brezplačno 7 dnevno letovanje na Debeli rtič in Punat smo poslali pet starejših občanov.
Deset dnevnega letovanja v Punatu se je v petih izmenah v mesecu juliju in avgustu udeležilo
70 otrok na podlagi zdravstvene indikacije (sofinancer ZZZS, občine, krajevne organizacije
in aktiv RK Carrera).
V okviru socialne dejavnosti smo pomagali pri akcijah zbiranja sredstev »Peljimo jih na
morje« in »Lepo je deliti« .
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PREVENTIVNA ZDRAVSTVENO VZGOJNA DEJAVNOST
Skladno s temeljnimi načeli gibanja igrajo aktivnosti v korist in podporo zdravju osrednjo
vlogo. Zavedajoč se povezanosti zdravja z revščino smo posebej usmerjeni v varovanje in
krepitev zdravja najbolj ranljivih. Pri tem se povezujemo z vsemi ključnimi akterji na
področju varovanja in krepitve zdravja.
Izvedli smo predavanja o uporabi defibrilatorja in nudenje prve pomoč, multipli sklerozi,
osteoporozi, programu SVIT, zastrupitvah v domačem okolju, o novih spoznanjih v prehrani,
ki služijo izboljšanju zdravja, v sodelovanju z Zdravstvenim domom smo izvedli test hitre
hoje, izvedli smo tudi tri delavnice za socialno ogrožene na različno tematiko.
Predavanja in delavnice so bile izvedene v krajevnih organizacijah Ivanjkovci, Rakovci,
Središče ob Dravi, Kog, Sveti Tomaž,Vinski vrh in Ormož
Informiranje in laično psihosocialno svetovanje smo nudili 38 prejemnikom materialne
pomoči.
Skozi vse leto smo razdelili 1503 enote vzgojno zdravstvenega gradiva (zloženk, brošur,
plakatov …), občanom, osnovnošolcem in dijakom naše občine, gradiva smo posredovali tudi
v zdravstveno vzgojnih kotičkih vrtcev.
Opravljali smo merjenja sladkorja, holesterola in krvnega tlaka na postajah Rdečega križa (v
Ormožu, Ivanjkovcih, Središču ob Dravi, Veliki Nedelji in Svetem Tomažu), opravljeno je
bilo 1250 storitev.
Meritve krvnega tlaka in sladkorja (30 občanom) smo, 23.11.2018, opravili tudi na Kogu v
sodelovanju z DU.
Meritve krvnega tlaka in sladkorja smo, v sodelovanju z DU, dvakrat opravili tudi v Miklavžu
pri Ormožu (7.4. in 17.11. 2018, skupaj 38 občanom).
Sodelovali smo z društvom Spominčica - združenje za pomoč pri demenci v Ormožu,
katerega interes je strokovna in učinkovita pomoč osebam z demenco in drugimi duševnimi
motnjami v starosti in njihovim skrbnikom, razdeljevali informativne zloženke in usmerjali
svojce k ustreznim strokovnjakom, ter sodelovali pri tržnici informacij, ki je bila postavljena
21. septembra pred trgovskim centrom Holermus,
V mesecu aprilu (13.4.2018) smo v naših prostorih odprli demenci prijazno točko. Demenci
prijazna točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem ostalim
zainteresiranim v lokalni skupnosti. Na demenci prijazni točki dobijo koristne informacije o
tem kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco, kako
ukrepati če opazimo osebo v stiski, kam se obrniti po nasvet, pomoč. V kulturnem programu
so sodelovali učenci OŠ Ormož z mentorico Metko Lesničar.
Udeležili smo se usposabljanja za strokovne delavce v okviru projekta Za demenci prijazno
skupnost. Usposabljanje je potekalo 12.4.2018. Osrednji namen usposabljanja je bil
seznanitev udeležencev o demenci, poteku bolezni, simptomih, kognitivnih motnjah, pravicah
dementnih oseb, o sporazumevanju z osebami z demenco, oskrbo v skupnosti, strukturiranje
vsakdana oseb z demenco,
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Sodelovali smo z društvom za osteoporozo, katero ima pri nas tudi sedež, skozi vse leto smo
jim vodili tajniška dela ter razdeljevali zdravstveno vzgojna gradiva.
Za Ljudsko univerzo Ormož smo v Tednu vseživljenjskega učenja izvedli brezplačno
merjenje sladkorja v krvi in krvnega tlaka za njihove uporabnike.
Udeležili smo se predstavitve Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož ter
vzpostavili dodatno sodelovanje.
Udeležili smo se predstavitve knjige Ptuj po kapljicah, katere izdajo je sofinancirala
Medobčinska LAS.
Preventivno zdravstveno vzgojno dejavnost predstavljajo tudi opravljene aktivnosti
Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti na področju občin
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Poročilo Medobčinske LAS se nahaja na koncu
tega poročila.

KRVODAJALSTVO
Z Zakonom o Rdečem križu Slovenije je država naši humanitarni organizaciji podelila javno
pooblastilo za izvajanje te človekoljubne dejavnosti. Rdeči križ Slovenije na tej osnovi
motivira krvodajalce, pridobiva nove mlade bodoče krvodajalce, skuša obdržati čim več
obstoječih krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije.
Na področju krvodajalstva smo organizirali:
Dve krvodajalski akciji v Ormožu – februarja in avgusta (trije odvzemni dnevi).
Krvodajalci so se udeleževali odvzemov tudi na transfuzijskem oddelku bolnišnice na Ptuju
skozi vse leto. Beležimo 842 prijav krvodajalcev, uspešnih odvzemov 622, prvikrat se je v
letu 2018 krvodajalske akcije udeležilo 89 občanov.
42 krvodajalcev in prostovoljcev se je 9. junija udeležilo srečanja krvodajalcev v Veržeju.
Krajevni organizaciji Podgorci in Vinski vrh sta organizirali srečanja za krvodajalce.
Občane smo motivirali za darovanje krvi, osveščali o darovanju organov, razdeljevali
zloženke ter zbirali in posredovali pristopne izjave darovalcev za posmrtno darovanje delov
človeškega telesa na Zavod za presaditve organov in tkiv.
Udeleževali smo se sestankov o krvodajalstvu na UKC Maribor in sodelovali pri planiranju
krvodajalskih akcij.
27.2. smo se udeležili 100 kratnega darovanja krvi krvodajalca Hermana Prejaca. Svečanost je
potekala na transfuzijskem oddelku bolnice Ptuj. Ob tej priložnosti smo se krvodajalcu
zahvalili s pozornostnim darilom.
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PRVA POMOČ
Programske naloge smo izvajali v okviru javnega pooblastila. Z izvajanjem različnih
programov prve pomoči smo opozarjali na pomen pridobivanja osnovnih znanj o nudenju
prve pomoči, o pomenu obnavljanja in dopolnjevanja znanj.
Oktobra smo obeležili evropski dan oživljanja, izvedli prikaze oživljanja.
Imeli smo 12 tečajev in 13 izpitov prve pomoči za šoferje, udeležilo se ga je 119 tečajnikov,
uspešno je izpit opravilo 113 tečajnikov.
Organizirali in izpeljali smo dopolnilno usposabljanje za člane ekip prve pomoči Rdečega
križa.
Sodelovali smo na regijskem tekmovanju ekip prve pomoči, ki je bilo 9.6. v Markovcih.
Organizirali in izvedli smo 4 tečaje za gospodarske in negospodarske družbe (30
udeležencev),
Izvedli smo 70 urni tečaj za bolničarje, 5 udeleženih.
Prvo pomoč smo, v obliki praktičnega dela, predstavili udeležencem dveh konjeniških taborov
v Pacinjah (27.6.2018, 19 otrok in 30.8.2018, 18 otrok). Ob tej priložnosti so udeleženci
prejeli različna zdravstveno vzgojna gradiva.
Sodelovali smo pri usposabljanju ekipe prve pomoči učencev OŠ Sveti Tomaž, z ekipo smo se
udeležili regijskega preverjanja znanja iz prve pomoči za osnovnošolce na Ptuju in dosegli
drugo mesto. Prispevek s fotografijo je bil objavljen tudi v Štajerskem Tedniku (8.5.2018).
Za podmladek PGD Ormož smo izvedli delavnico prve pomoči. Sodelovalo je 15 otrok.
Na OŠ Velika Nedelja smo izvedli tečaj TPO in osnov prve pomoči za učence 6. in 8. razreda
(štiri skupine).
Na OŠ Središče ob Dravi smo izpeljali 5 urno delavnico prve pomoči za učence 8. Razreda.
ZAŠČITA IN REŠEVANJE
V letu 2018 smo dopolnili opremo za ekipe prve pomoči RK, organizirali dodatno
usposabljanje. Opravili analizo o uspešnosti delovanja na področju zaščite in reševanja. Podali
poročila na RKS. Ukvarjali smo se z načrtovanjem priprav na nesreče, izboljšanju
mehanizmov ukrepanja ob nesrečah, zvišanju ravni osveščenosti in zagotavljanju primerne
pomoči pri odpravljanju posledic nesreč.
SUŽBA ZA ISKANJE POGREŠANIH
Osnovno poslanstvo službe je preprečevanje stisk oseb, ki so ločeni od svojcev zaradi vojne,
oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij. V skladu z navedenim
so bile izvedene aktivnosti povezane z urejanjem zbirk podatkov, izdajanjem potrdil, iskanjem
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pogrešanih oseb, prenašanjem družinskih sporočil in sodelovanjem pri obnavljanju družinskih
vezi.
Služba za poizvedovanje deluje v okviru Rdečega križa Slovenije na podlagi ženevskih
konvencij, Zakona o Rdečem križu Slovenije in Pravilnika o delovanju Službe za
poizvedovanje v RKS.
ŠIRJENJE ZNANJ
Rdeči križ Slovenije, je v skladno z ustaljeno prakso in v duhu statutov Gibanja ter določil
Ženevskih konvencij, aktivno udejanjal svojo dolžnost ozaveščanja javnosti ter specifičnih
skupin glede znanja o Gibanju in Mednarodnem humanitarnem pravu (MHP) med člani in
prostovoljci ter širši javnosti, saj tako prispevamo k zmanjšanju trpljenja, zaščiti žrtev, k bolj
učinkovitim humanitarnim akcijam in nenazadnje k promociji kulture strpnosti in
zagotavljanju miru. V tednu Rdečega križa so otroci pri dejavnosti Mali raziskovalec spoznali
Zgodbo o Henryju Dunantu, 6. marca smo izvedli predavanje o zgodovini in dejavnostih
Rdečega križa za tri razrede Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, krajša predavanja o delu
Rdečega križa so bila vključena pri predavanjih prve pomoči v osnovnih šolah in tečajih za
gospodarske in negospodarske družbe.
V letu 2018 smo obeležili 70 let prvega vpisa RKS Območnega združenja Ormož v register
društev in 20 let Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti. Ob tej
priložnosti smo pripravili svečanost, ki je potekala 8. maja. V avli občine Ormož je bila
otvoritev razstave Vse za zdravje in blaginjo skupnosti avtorice Nataše Majerič Kekec iz
Zgodovinskega arhiva na Ptuju. Otvoritvi je sledila proslava, ki je potekala v Beli dvorani
Grajske pristave. Slavnostna govornica je bila Majda Keček. V kulturnem programu so
sodelovali učenci in učitelji Glasbene šole Ormož. RKS OZ Ormož je ob tej priložnosti
prejelo Posebno priznanje RKS iz rok člana glavnega odbora RKS Alojza Kovačiča.
Uradnemu delu je sledila pogostitev in druženje prostovoljcev Rdečega križa ter ogled
likovnih in literarnih izdelkov, prispelih na natečaj RKS OZ Ormož z naslovom Ker nam ni
vseeno. Ob tej priložnosti smo izdali tudi jubilejni zbornik prispevkov, katerega izdajo so
finančno podprli Cestno podjetje Ptuj d.d., Medis – M d.o.o., R:S:T: podjetje za proizvodnjo
in storitve d.o.o., Lekarna Ormož in Avtocenter ormož.

DELO Z MLADIMI
Osnovna oblika aktivnosti, znotraj katere se mladi običajno prvič srečajo z Rdečim križem, še
vedno ostajajo krožki RK, v katere se mladi vključujejo prostovoljno, v njih pa ob pomoči
mentorjev in prostovoljcev skozi ustvarjalno skupinsko delo razvijajo humanitarne vrednote,
strpnost, nekonfliktno komunikacijo in prijateljstvo ter spoznavajo najrazličnejše oblike
prostovoljskega udejstvovanja.
Organizirali smo sejo z mentorji mladih članov, kjer smo dogovorili delo z mladimi člani RK
na sedmih OŠ.
Na željo posameznih šol smo se aktivno vključevali na delavnice in predavanja.
V Tednu Rdečega križa smo pripravili kviz za učence 5. in 6. razredov osnovnih šol na temo
Preprečevanje nezgod in prva pomoč (tekmovalo je 13 ekip iz 6 OŠ in 1 podružnične – 39
učencev, vsi udeleženci so prejeli priznanja in manjše nagrade).
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V počastitev 70 letnice RKS OZ Ormož in 20 letnice Medobčinske LAS smo v začetku
šolskega leta razpisali tudi natečaj za likovne in literarne prispevke z naslovom Ker nam ni
vseeno. Na natečaj so se odzvale 4 osnovne šole: OŠ Stanka Vraza, OŠ Ormož, OŠ
Ivanjkovci in OŠ Sveti Tomaž in 3 vrtci: vrtec Ivanjkovci, vrtec Miklavž pri Ormožu, vrtec
Središče ob Dravi. 41 učenk in učencev ter 35 predšolskih otrok je pod vodstvom 15 mentoric
ustvarilo 74 izdelkov – 4 literarna in 70 likovnih. Izdelke smo prvič razstavili 8. maja 2018 na
slovesnosti ob 70 obletnici in 20 letnici v Beli dvorani Grajske pristave, drugič v prostorih
gostiteljev kviza za osnovnošolce (OŠ Stanka Vraza).
Pet dnevnega raziskovalnega tabora so se udeležili trije dijaki.
Počitniškega tabora na Pohorju (RTC Trije kralji) se je udeležilo 28 otrok.
V šestih vrtcih je obiskovalo interesno dejavnost Mali raziskovalec 42 otrok.
V septembru smo izdali publikacijo – Mali raziskovalec, Veseli teden pri Jakcu.
V mesecu maju smo v vrtcih Velika Nedelja in Podgorci v sodelovanju s strokovnimi
delavkami vrtca izvedli zdravstveno vzgojno delavnico »Gremo na travnik«.
28. marca so se naše prostovoljke Marija Imerovič, Jožica Jurkovič in Danica Mesarec
udeležile športnih iger, ki so potekale na OŠ Stanka Vraza Ormož.
Preko mentorjev MČ RK smo posredovali zdravstveno vzgojno gradivo za učence in urejanje
oglasnih desk ter zdravstveno vzgojnih kotičkov po osnovnih šolah na različno tematiko (aids,
kajenje, alkohol, bolezni obzobnih tkiv, higiena, zdrava prehrana, droge, zdrav način
življenja, gibanje, sladkorna bolezen…).
13. oktobra smo v sodelovanju z OŠ Miklavž pri Ormožu in OŠ Velika Nedelja izvedli akcijo
»Drobtinica«, akcija je potekala pred trgovino Spar in Mercator, od imenovanih smo prejeli
donacijo 80 kg kruha, katerega so učenci menjali za prostovoljne prispevke, v akciji je bilo
zbrano 557,31 €, kar smo namenili sodelujočima šolama za socialno ogrožene učence.

DRUGO
V marcu smo pripravili sejo zbora članov, se udeleževali kolegijev sekretarjev RKS, udeležili
treh zborov članov RKS, regijskih sestankov v Mariboru, sestanka komisije za letovanje v
Mariboru, imeli seje območnega odbora, NO, komisij in seje Medobčinske LAS.
Člani KO RK Sveti Tomaž so se meseca junija udeležili prireditve Prostovoljec 2017, ki je
potekala na Brdu pri Kranju ter prejeli priznanje za sodelovanje v natečaju Naj prostovoljski
projekt 2017. V okviru projekta, v katerega so vložili 1200 ur prostovoljnega dela, so
sovaščanu v Mali vasi uredili dostojne bivanjske razmere. Stanislav Bratuša, ki je projekt
vodil je prejel priznanje za sodelovanje v natečaju Naj prostovoljec 2017.
Koordinirali smo delo krajevnih organizacij RK in aktiva RK Carrera, krajevne organizacije
so opravile obiske starejših oseb, zbirale članarino in prispevke za koledarje, pripravile
srečanja za krvodajalce, sofinancirale letovanja, šolske potrebščine, imele več sej krajevnih
odborov, pripravile izobraževanja za krajane, se udeležile srečanja krvodajalcev v Veržeju,
pripravile ekskurzije za člane, sodelovale pri zbiranju in delitvi materialne in finančne pomoči
socialno ogroženim.
9

Mesečno smo posredovali na RKS poročila za krvodajalstvo, poročilo za teden rdečega križa,
poročilo o celotnem delovanju in programih, poročilo FIHO za leto 2017, prijavo za sredstva
FIHO za leto 2019, pripravili program dela za leto 2019, pripravili program za razpis
financiranja humanitarnih organizacij iz sredstev občinskih proračunov občin Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, pripravili program dela in poročilo opravljenih aktivnostih
Medobčinske LAS ter posredovali poročilo vsake tri mesece na občine.
Sodelovali smo z mediji Radio Prlek, časopis Večer, Štajerski tednik. Ormoške novice
(intervjuji, pisni prispevki).
Družbeno koristno delo sta v naši organizaciji opravljali dve osebi.
Vodili smo evidence, sezname, pripravljali gradiva za seje območnega odbora, NO, zbora
članov, pisali zapisnike, urejali arhiv, vodili računovodske listine in izvrševali transakcije.
Sodelovali smo s sosednjimi Območnimi združenji RK, Rdečim križem Slovenije, Društvom
invalidov, Društvom za osteoporozo, Društvom Spominčica, Društvom upokojencev,
Zdravstvenim domom – klub zdravljenih alkoholikov, Psihiatrično bolnišnico Ormož,
Transfuzijskimi oddelki bolnišnic - Ptuj in Maribor, Centrom za starejše občane, Varstveno
delovnim centom Ormož, Mladinskim centrom, šolami, gimnazijo, Centrom za socialno delo,
pogodbenimi delavci, Karitasom …

PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Sredstva za delovanje si pridobivamo na podlagi javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije za
naslednja področja: krvodajalstvo, motiviranje ljudi za darovanje delov človeškega telesa,
prva pomoč, pripravljenost na ukrepanje v primeru nesreč in služba za poizvedovanje. Ostala
področja kot so preventivno zdravstveno vzgojna dejavnost, socialna dejavnost, delo z
mladimi, širjenje znanj in založniška dejavnost pa se financirajo s pomočjo pridobljenih
sredstev s prijavami na razpise občin, FIHO sredstev, donacij in članarine.
Stroški zaposlenih so delno financirani iz občinskih proračunov občin Sveti Tomaž, Središče
ob Dravi in Ormoža.
RKS Območno združenje Ormož ima 1554 članov s plačano članarino. Pri opravljenih
aktivnostih je aktivno sodelovalo 122 prostovoljcev, ki so opravili 1314 ur.

MEDOBČINSKA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE
ZASVOJENOSTI NA OBMOČJU OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI
TOMAŽ
Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti na področju občin
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Medobčinska LAS) je medsektorsko
koordinativno telo, ki deluje na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž z
namenom delovanja in sodelovanja strokovnjakov različnih področij (šolstva, zdravstva,
socialnega varstva, policije idr.), koordiniranjem preventivne dejavnosti v občinah Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na področju zlorabe drog.
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Sedež Medobčinske LAS je na RKS Območnem združenju Ormož, Ptujska 8 f.

Naloge in cilji so opredeljeni v sklepu o imenovanju LAS:
 koordinacija in angažiranje vseh sposobnih strokovnjakov in drugih subjektov pri
preprečevanju uživanja drog,
 strategija razvoja promocije zdravega načina življenja v občini v sodelovanju z
drugimi organizacijami in društvi za razvoj ponudbe zdravih prostočasnih
aktivnosti za otroke in mladostnike,
 spremljanje razvoja odvisnosti in analiza trenutnega stanja v okolju,
 sprotno prilagajanje aktivnosti stanju na terenu in ugotovitvam v analizah,
 seznanjanje prebivalstva in izobraževanje izvajalcev preventivnih programov v
zvezi s prevencijo zasvojenosti.
Člani LAS so imenovani s sklepom županov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž.
- Stanislav Ivanuša, dipl. varstvoslovec, upokojen kriminalistični inšpektor, predsednik,
- Maja Botolin Vaupotič, prof. biologije in kemije, RKS OZ Ormož, podpredsednica,
- Olga Popov, viš. med. sestra, upokojenka, članica,
- Marjan Škvorc, univ. dipl. psiholog, Osnovna šola Velika Nedelja, član,
- Metka Gašić, dipl. soc. delavka, Center za socialno delo Ormož, članica,
- Marko Hanželič, mag. farmacije, Lekarna Ormož, član,
- Jožica Rajh, komercialni tehnik, KO RK Sveti Tomaž, članica,
- Jasmina Dovnik, dr. med., Zdravstveni dom Ormož, članica,
- Marijana Korotaj, univ. dipl. lit. komparativistka, Mladinski center Ormož, članica,
- Habjanič Helena, spec. univ. dipl. soc. del., OŠ Središče ob Dravi (od 23.3.2016,
namesto Helene Rojko, Središče ob Dravi), članica,
- Bojana Moravec, prof. športne vzgoje, predstavnica Gimnazije Ormož (od 11.10.2016,
namesto Antona Laha).
Sprejem programa in pridobivanje sredstev:
Program dela sprejmejo in potrdijo župani. Za izvajanje programa si LAS pridobiva sredstva
iz:
 proračuna občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž,
 s pridobivanjem sredstev od sponzorjev in donatorjev.
Delo v letu 2018 je potekalo v štirih sklopih:
1. Organizacija:
 na željo posameznih šol smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi predavanj z
zdravstveno vzgojnimi vsebinami;
 organizacija in izvedba 20. otroškega počitniškega tabora "Trije kralji 2018";
 izvajanje naravoslovnih in zdravstveno vzgojnih delavnic Mali raziskovalec za
predšolske otroke;
 obveščanje in osveščanje javnosti preko medijev - objava člankov o aktivnostih LAS,
obeležitev dni po koledarju Svetovne zdravstvene organizacije, sodelovanje članov
LAS v radijskih oddajah na temo odvisnosti;
 organizacija in izvedba šestnajstega mladinskega raziskovalnega tabora »Ormož
2018«.
2. Strokovne povezave:
 posveti z drugimi LAS-i;
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 sodelovanje z drugimi inštitucijami v občinah, ki se ukvarjajo s problematiko
odvisnosti (Psihiatrična bolnišnica, Center za socialno delo, Zdravstveni dom);
 sodelovanje z drugimi inštitucijami v občinah, ki izvajajo programe za mlade (LU
Ormož, OE Mladinski center, Rdeči križ);
 pospeševati in usklajevati razvoj različnih preventivnih projektov, ki kakorkoli
omogočajo zmanjševanje rabe drog;
 sodelovanje članov LAS v zdravstveno vzgojnih aktivnostih šol.
3. Strokovno izobraževanje:
 udeležba predstavnikov LAS na seminarjih in konferencah.
4. Drugo delo LAS:
 vodenje dokumentacije;
 izdelava zapisnikov;
 izdelava programa dela in poročila o delu;
 nabava nove literature;
 nakup in razdeljevanje zdravstveno vzgojnega gradiva - zloženke, plakati in druga
gradiva po koledarju zdravstveno vzgojnih aktivnosti;
 urejanje zdravstveno vzgojnih kotičkov vrtcev in priprava gradiva za šole;
 nakup in razdeljevanje zloženk na temo kajenja in alkohola v vrtcih;
 izdaja publikacij, ki promovirajo delo LAS;
 sodelovanje z mediji (lokalni radio Prlek, KTV Ormož, Štajerski Tednik, Ormoške
novice, Sredica, Radio Ptuj …).
Pregled realiziranih aktivnosti v obdobju januar – december 2018
Januar 2018
 Na občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž smo posredovali poročilo o delu
Medobčinske LAS v letu 2017, program dela za 2018 ter bilten Rastemo skupaj 2017.
 Radiu Prlek in mentorjem Mladih članov Rdečega križa smo posredovali poslanico
Rdečega križa Slovenije ob 31. januarju – dnevu brez cigarete.
 V vrtcih Kog, Središče ob Dravi, Ivanjkovci, Velika Nedelja, Ormož in Podgorci je
bilo realiziranih 20 delavnic v okviru projekta Mali raziskovalec.
Februar 2018
 V vrtcih Kog, Središče ob Dravi, Ivanjkovci, Ormož, Velika Nedelja in Podgorci je
bilo realiziranih 11 delavnic v okviru projekta Mali raziskovalec.
 Člani Medobčinske LAS so se sestali na svoji 15. redni seji.
 Obnovljeni so bili zdravstveno vzgojni kotički v dveh vrtcih, v štirih vrtcih so bili
dopolnjeni z novimi zdravstveno vzgojnimi gradivi.
Marec 2018
 V vrtcih Kog, Središče ob Dravi, Ormož, Podgorci, Ivanjkovci, Velika Nedelja je bilo
realiziranih 18 delavnic v okviru projekta Mali raziskovalec.
 Pričele so se aktivnosti za organizacijo in izvedbo 20. počitniškega tabora na Pohorju.
 Z zdravstveno vzgojnimi gradivi so bili dopolnjeni kotički v petih vrtcih.
April 2018
 V vrtcih Središče ob Dravi, Podgorci in Velika Nedelja, Ivanjkovci, Kog in Ormož je
Maja B. Vaupotič izvedla 11 delavnic v okviru projekta Mali raziskovalec.
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 Zaključek dejavnosti mali raziskovalec v vrtcih. Dejavnost je v šolskem letu 2017 –
2018 obiskovalo 42 otrok. Realiziranih je bilo 110 srečanj.
 Urejevanje zdravstveno vzgojnih kotičkov v 6 vrtcih (občine Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž).
 Objava vabil na otroški počitniški tabor Trije kralji 2018 in raziskovalni tabor na
spletni strani RKS OZ Ormož.
Maj 2018
 Mentorjem mladih članov Rdečega križa smo v Tednu Rdečega križa razdelili vabila
za počitniška tabora, ki potekata pod okriljem RKS OZ Ormož in Medobčinske
lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti.
 V pisarni RKS OZ Ormož se je pričelo zbiranje prijav za počitniška tabora.
 Urejanje zdravstveno vzgojnih kotičkov v 6 vrtcih (občine Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž).
 Obeležitev Svetovnega dneva nekajenja – razdeljevanje zdravstveno vzgojnih gradiv z
obravnavano tematiko.
 Obeležitev 20 – letnice imenovanja LAS Ormož je potekala skupaj z obeležitvijo 70 –
letnice prvega vpisa RKS OZ Ormož v register društev ob mednarodnem dnevu
Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Ob tej priložnosti je bila v avli občine Ormož
postavljena razstava, v dvorani Grajske pristave pa slovesnost, na kateri je bil
razdeljen tudi jubilejni zbornik.
Junij 2018
 Dogovori z zunanjimi sodelavci za izvedbo počitniških taborov v Ormožu in na Treh
kraljih.
 Obeležitev Mednarodnega dneva boja proti drogam – razdeljevanje gradiv z
obravnavano tematiko.
 Urejanje zdravstveno vzgojnih kotičkih v 6 vrtcih (občine Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž). V kotičkih je bilo od septembra 2017 do junija 2018 razdeljenih
skupno 1503 enot zdravstveno vzgojnih gradiv.
 Zbiranje prijav za 16. mladinski raziskovalni tabor in 20. otroški počitniški tabor.
 Maja B. Vaupotič je na radiu Prlek predstavila načrtovane počitniške aktivnosti in
povabila šolarje k sodelovanju.
 Člani Medobčinske LAS so se sestali na 17. redni seji.
Julij 2018
 23. julij do 27. julij 2018: Trije kralji – 20. otroški počitniški tabor; 28 otrok, 4
spremljevalke. Tabor je podprl tudi Zdravstveni dom Ormož, ki je prispeval sanitetni
material za udeležence. Za otroke smo pripravili številne aktivnosti: ustvarjalne
(risanje, tkanje, šivanje, izdelovanje lutk iz cunj, vrtnarjenje na visokih gredah, peka
klipičev, kuhanje »pohorskega piskra«) in zdravstveno vzgojne delavnice (na temo
človeško telo in zdrava prehrana, urejanje bivalnih prostorov), športne aktivnosti
(jutranja telovadba, igre z žogo, badminton, bowling), krajše pohode (na Veliki vrh, do
partizanske bolnice Jesen in do Črnega jezera), predavanja (Franc Hribernik o Pohorju
in Alojz Gostenčnik o živalih na Pohorju), obiskal nas je Marjan Škvorc, ki je za
udeležence pripravil kviz na temo prometa in zdrave prehrane. Mateja Špindler dr.
med. je izvedla delavnico temeljnih postopkov oživljanja. Udeleženci so ob koncu
sami pripravili kulturni program, v katerem so razkrili svoje talente ter se poslovili z
zagotovilom, da se prihodnje leto ponovno vrnejo.
 Prispevek o taboru na Treh kraljih je bil objavljen v časopisu Štajerski tednik
(7.8.2017, avtorica Katarina Vaupotič) in časopisu Večer (9.8.2018, avtorica Darja
Lukman Žunec).
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Avgust 2018
 Priprava gradiva za bilten Rastemo skupaj (Mali raziskovalec, Otroški počitniški tabor
Trije kralji).
 Oblikovanje in tisk biltena Rastemo skupaj v 150 izvodih.
 Vrtcem v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je bil posredovan dopis o
možnosti sodelovanja v šolskem letu 2018 – 2019.
 Trije dijaki Gimnazije Ptuj, ki so izrazili željo sodelovati v raziskovalnem taboru na
temo ormoškega grajskega parka, so na sestanku z mentorico prejeli gradiva o
ormoškem grajskem parku, si park ogledali in pripravili osnutek publikacije ter si
razdelili naloge.
September 2018
 Razdeljevanje biltena Rastemo skupaj udeležencem aktivnosti.
 Ureditev zdravstveno vzgojnih kotičkov v vrtcih.
 Prispevek o taboru na Treh kraljih je bil objavljen v Ormoških novicah (avtorica
Katarina Vaupotič).
 Člani Medobčinske LAS so se sestali na svoji 18. redni seji.
Oktober 2018
 V vrtcih Sveti Tomaž, Ormož, Velika Nedelja, Podgorci, Središče ob Dravi smo
pričeli z aktivnostmi za izvedbo dejavnosti mali raziskovalec ter uspešno izpeljali 12
delavnic.
 Sestanek sodelujočih v pripravi knjižice Skrivnosti grajskega parka ter pregled
nastajajoče vsebine in ilustracij.
November 2018
 Olga Popov in Stanislav Ivanuša sta se udeležila 12. nacionalne konference ob mesecu
preprečevanja zasvojenosti - Skupaj zmoremo več – prepoznajmo zasvojenost, ki je
potekala v Radencih.
 Organizirali in, v sodelovanju z OŠ Velika Nedelja, izpeljali smo predavanje z
naslovom Radosti in pasti sodobne tehnologije. Predavatelj je bil Miha Kramli,
psihoterapevt in vodja Klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Novi gorici.
Predavanja se je udeležilo 127 poslušalcev.
 V vrtcih Velika Nedelja, Ormož, Sveti Tomaž, Podgorci in Središče ob Dravi je bilo
izpeljanih 15 delavnic v okviru dejavnosti Mali raziskovalec.
 Člani Medobčinske LAS so se sestali na svoji 19. redni seji, kjer so spregovorili o
realiziranih aktivnostih v letu 2018 in načrtovanih za leto 2018.
December 2018
 V vrtcih Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ormož, Podgorci in Velika Nedelja je bilo
izpeljanih 13 delavnic v okviru dejavnosti Mali raziskovalec.
 Izdelava končnega poročila o delu Medobčinske LAS Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž.
 V Ormoških novicah je bil objavljen prispevek Radosti in pasti nove tehnologije
(avtorica Maja Botolin Vaupotič).
 Končna priprava in oblikovanje knjižice Skrivnosti grajskega parka, ki je nastala kot
rezultat 16. Mladinskega raziskovalnega tabora.
Poročilo pripravili:
Maja Botolin Vaupotič
Koordinator za promocijo zdravja

Boža Antolič
Sekretarka RKS OZ Ormož
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