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Program RKS OZ Ormož temelji na poslanstvu in temeljnih načelih Gibanja, smernicah
Rdečega križa Slovenije ter nacionalnega programa. Program zajema občine Ormož, Sv.
Tomaž in Središče ob Dravi.

Poslanstvo:






aktivno reagiranje na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin
spoštovanje in nagovarjanje ljudi, da delijo del svojega blagostanja
graditi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih
spodbujanje in širjenje vrednot zdravja in zdravega življenja.
načrtno izobraževanje in usposabljanje za humanitarno delovanje in upravljanje
humanitarnih organizacij.

Cilji programa:






pomagati družinam in posameznikom, ki se znajdejo v težkih socialnih razmerah,
zmanjšati socialno stisko občanov,
starejšim nuditi različne oblike pomoči, jim dajati občutek varnosti,
motivirati zdrave za zdravje,
dvigniti nivo znanja in osvestiti na področju zdravstvene vzgoje, ter zniževati
dejavnike tveganja
 naučiti mlade kako koristno izrabiti prosti čas, ob tem pa jih seznanjati z zdravim
načinom življenja, naučiti solidarnosti, humanosti in jih pridobiti kot bodoče
prostovoljce.
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Temeljna načela
MEDNARODNEGA GIBANJA RDEČEGA KRIŽA IN RDEČEGA POLMESECA

HUMANOST

Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ustanovljeno v želji pomagati
vsem ranjencem na bojiščih, si prizadeva s svojo dejavnostjo na mednarodni in državni ravni
preprečevati in lajšati človeško trpljenje kjerkoli in kadarkoli. Njegov namen je varovati
življenje in zdravje ter zagotoviti spoštovanje človeške osebnosti. Spodbuja medsebojno
razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med vsemi narodi.
NEPRISTRANSKOST
Gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca ne razlikuje ljudi po narodnosti, rasi, veri,
družbenem položaju ali političnem prepričanju. Prizadeva si lajšati trpljenje in nudi pomoč
tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

NEVTRALNOST
Da bi ohranilo zaupanje vseh, se gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca nikdar ne sme
postaviti na nobeno do sovražnih si strani niti se zaplesti v politična, rasna, verska ali
ideološka nasprotja.

NEODVISNOST
Gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca je neodvisno. Nacionalna društva morajo, klub
temu da pomagajo človekoljubnim službam svojih vlad v skladu z zakonodajo, vedno
ohraniti svojo samostojnost ter ukrepati po načelih Gibanja.

PROSTOVOLJNOST
Gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca je prostovoljno in nepridobitno.

ENOTNOST
V vsaki državi je lahko eno društvo Rdečega križa ali Rdečega polmeseca, ki je odprto za vse.
S svojo človekoljubno dejavnostjo deluje na celotnem ozemlju države.

UNIVERZALNOST
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca je razširjeno po vsem svetu. Vsa
njegova društva so enakovredna, delijo odgovornosti in dolžnosti ter si pomagajo.
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I.
SOCIALNA DEJAVNOST
IN LOGISTIKA
Tradicionalni program, ki je namenjen posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, ki si
ne morejo zagotoviti sredstev za preživetje iz razlogov, na katere ne morejo sami vplivati. Pri
omenjenem programu nam je osnovno vodilo preprečevanje revščine in socialne izključenosti
ter ustvarjanje možnosti dostojnega preživetja.
Socialna dejavnost je namenjena socialno ogroženim in se izvaja na sedežu in v skladišču OZ
ter preko krajevnih organizacij rdečega križa ter s pomočjo prostovoljcev.
Socialno ogroženi bodo deležni materialne pomoči v obliki prehrambenih izdelkov,
higienskih pripomočkov, oblačil, obutve, posteljnine in nastanitvene opreme. Iz sredstev
FIHO, razdeljevanje hrane v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in
načrtovanimi akcijami zbiranja sredstev RKS bomo nadaljevali z dejavnostmi pomoči
družinam, posameznikom, starejšim in omogočali letovanja otrok in starejših. Najbolj
socialno ogroženim bomo pomagali tudi z zbranimi finančnimi sredstvi, s katerimi bomo
financirali plačilo položnic.
Program je namenjen krepitvi socialne varnosti družin, starejših, bolnih, invalidnih in
osamljenih oseb ob upoštevanju človeškega dostojanstva ter preprečevanju revščine in socialne
izključenosti.
Humanitarno pomoč bomo sprejemali v skladišču s strani RKS , donatorjev in posameznih
darovalcev (oblačila, prehrano, higienske pripomočke in pohištvo). Pomoč se bo sprejemala
skozi vse leto, katero skladiščimo in delimo, ter razvažamo po Krajevnih organizacijah po
potrebah. Pri delitvi in razvozu nam bodo pomagajo prostovoljci iz Krajevnih organizacij,
sodelujemo pa tudi s CSD, CSO, patronažno službo,invalidi, DU – program starejši za
starejše,…..
 Dejavnosti:
 zdravstveno in socialno letovanje otrok – Punat, Debeli rtič,
 letovanje starejših – Punat, Debeli rtič,
 pomoč posameznikom in družinam (hrana, higiena, oblačila in finančna
pomoč),
 pomoč socialno ogroženim učencem pri nabavi učnih pripomočkov,
 psihosocialna pomoč,
 zbiranje in skladiščenje blaga, priprava paketov,…
 sodelovanje s socialno službo, patronažno službo, CSO, ZD, invalidi, šolami,
 vzpodbujati lokalne dejavnike za najrazličnejše oblike medsebojne pomoči,
 spodbujati mlade k vključevanju v socialno dejavnost RK,
 sodelovanje z drugimi društvi,
 oskrba socialno ogroženih posameznikov in družin,
 oskrba posameznih kategorij oseb,
 obiski starejših na domu in ustanovah,
 oskrbo oseb in družin, prizadetih ob elementarnih in drugih nesrečah,
 vključevanje v akcije zbiranja sredstev,
 delovanje Krajevnih organizacij RK - sestanki, dogovori, evidence,.
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VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA - PROMOCIJA ZDRAVJA IN DELO V
OKVIRU LAS
Program se izvaja skozi vse leto s pomočjo zdravnikov, medicinskih sester, mentorjev in
drugih zunanjih strokovnih delavcev. Program je namenjen otrokom, vzgojiteljem v vrtcih,
učiteljem, osnovnošolcem, dijakom, odraslim in starejši populaciji. Cilj programa je
osveščanje občanov in na primeren način vzpodbujati k zdravemu načinu življenja.
Namen programa je izboljšati zdravje ter preprečiti ali upočasniti kronične nenalezljive
bolezni, zmanjšati umrljivost, obolevnost in invalidnost zaradi omenjenih bolezni ter
podaljšati življenjsko dobo preko izboljšanja življenjskega sloga.
RKS OZ Ormož sodeluje z društvom Spominčica – društvo za pomoč bolnikom in svojcem
pri izgubi spomina (demenci), v okviru katerega bodo tekle različne aktivnosti za bolnike in
svojce (delavnice, predavanja, razgovori,……).
V okviru Območnega združenja RKS Ormož deluje tudi Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti (LAS), ki je bila ustanovljena
novembra 1998. LAS je
medsektorsko telo, ki deluje na območju občin Ormož, Središča Ob Dravi in Svetega Tomaža,
z namenom delovanja in sodelovanja strokovnjakov različnih področij (šolstva, zdravstva,
socialnega varstva, policije idr.), koordiniranjem preventivne dejavnosti na področju
preprečevanja vseh vrst odvisnosti – delo LAS namreč ni omejeno na droge, temveč išče
možnosti, ki bi mladim omogočile bolj zdrav način življenja in koristno izrabo prostega časa.
 Dejavnosti:
 zdravstveno vzgojna predavanja po šolah,
 zdravstveno vzgojna predavanja za občane po krajevnih organizacijah,
 razdeljevanje zloženk in plakatov,
 priprave razstav preventivnega gradiva,
 posredovanje informacij medijem ob določenih dnevih namenjenih različnim
boleznim – preventivne informacije,
 pridobivanje sredstev s stani donatorjev,
 prijava programov na razpise,
 usposabljanja prostovoljcev za delo na postajah Rdečega križa,
 zagotavljanje zdravstveno vzgojne literature in materialnih pogojev za delo na
postajah rdečega križa,
 priprava zloženk in biltenov,
 merjenje sladkorja v krvi, krvnega tlaka in holesterola občanom, merjenje se
izvaja na postajah Rdečega križa v šestih krajevnih organizacijah,
 nudenje psihosocialne pomoči občanom in pomoč pri izpolnjevanju različnih
obrazcev,
 priprava razstav,
 ozaveščanje občanov o prisotnosti dovoljenih in nedovoljenih drog v naši
občini,
 udeležba na strokovnih srečanjih LAS-ov,
 sestanki območnega odbora, komisij, članov LAS,…
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MEDOBČINSKA LAS ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ
Delovanje Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž se prepleta z delovanjem RKS OZ Ormož, zato
prilagamo tudi program LAS, kjer je podrobneje predstavljeno delo LAS.
Resolucija o nacionalnem programu na področju drog v povezavi z LAS predvideva
razvoj modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni na
področju preprečevanja zasvojenosti v republiki Sloveniji. LAS so v nacionalnem programu
definirane kot strokovna posvetovalna telesa županov/županij in/ali mestnih/občinskih
svetnikov. Naziv LAS se uporablja izključno za dejavnosti na področju preprečevanja
zasvojenosti.
Temeljni cilji pri delu LAS so zlasti naslednji:
- povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni,
- priprava in izvedba raziskave oziroma analize stanja,
- razvoj preventivnih programov,
- razvoj programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog …
Ciljne skupine pri delu LAS so zlasti:
- starši,
- učitelji/učiteljice, vzgojitelji/vzgojiteljice,
- otroci in mladostniki,
- aktualni in bivši uporabniki drog,
- širša javnost,
- vsi, ki se ukvarjajo z mladimi.

Glavne aktivnosti oz. naloge LAS so zlasti:
- izvedba različnih predavanj in delavnic za posamezne ciljne skupine,
- spodbujanje in zagotavljanje prostočasnih dejavnosti in varnih prostorov za
mlade,
- evalvacija programov oziroma projektov,
- izdajanje preventivnih materialov (brošure, zgibanke), izvajanje medijskih
akcij,
- sistematično in verodostojno ozaveščanje in informiranje različnih ciljnih
skupin lokalnega prebivalstva o dejstvih, resnicah, nevarnostih in posledicah
uporabe/zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog…
MEDOBČINSKA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž 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 omenjenih občinah na področju zlorabe drog.

-

NALOGE IN CILJI so opredeljeni v sklepu o imenovanju LAS:
koordinacija in angažiranje vseh sposobnih strokovnjakov in drugih subjektov pri
preprečevanju uživanja drog,
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-

-

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.

SPREJEM PROGRAMA IN PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Program dela sprejme in potrdi župan. Za izvajanje programa si LAS pridobiva sredstva iz:
- proračuna občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž,
- javnih razpisov ministrstev,
- s pridobivanjem sredstev od sponzorjev, donatorjev.
Delo bo potekalo v štirih sklopih:
1. ORGANIZACIJA:
predavanja za starše, vzgojitelje, učitelje in učence
okrogla miza v mesecu boja proti zasvojenosti (november);
izobraževanje za strokovne delavce šol in vrtcev;
priprava ponudbe za izobraževanje strokovnih delavcev vrtcev, šol in gimnazije;
na željo posameznih šol bomo sodelovali pri organizaciji in izvedbi predavanj z
zdravstveno vzgojnimi vsebinami na šolah;
b) otroški počitniški tabor "Trije kralji";
c) ustvarjalne delavnice za mlade v času šolskih počitnic;
d) naravoslovne in zdravstveno vzgojne delavnice za predšolske otroke v vrtcih Velika
Nedelja, Podgorci, Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, (delavnice potekajo tedensko,
tekom celega šolskega leta);
e) obveščanje in osveščanje javnosti preko medijev - objava člankov o aktivnostih LAS,
obeležitev dni po koledarju Svetovne zdravstvene orgnizacije, sodelovanje članov LAS v
radijskih oddajah na temo odvisnosti;
2. STROKOVNE POVEZAVE:
a)
-

a) posveti z drugimi LAS-i - udeleževanje na srečanjih slovenskih LAS na Uradu za droge in
regijskih posvetih LAS;
b) vključevanje v mrežo slovenskih LAS;
c) sodelovanje z drugimi inštitucijami v občini, ki se ukvarjajo s problematiko odvisnosti
(Psihiatrična bolnišnica, Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Lekarna);
d) pospeševati in usklajevati razvoj različnih preventivnih projektov, ki kakorkoli omogočajo
zmanjševanje rabe drog;
e) sodelovanje članov LAS v zdravstveno vzgojnih aktivnostih šol;
3. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE:
a) udeležba predstavnikov LAS na seminarjih in konferencah,
b) ogled komune.
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4. DRUGO DELO LAS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

vodenje dokumentacije;
izdelava zapisnikov;
izdelava programa dela in poročila o delu;
nabava nove literature;
urejanje strokovne knjižnice za potrebe članov LAS-a;
nakup in razdeljevanje razdeljevanje zdravstveno vzgojnega gradiva - zloženke, plakati,
kondomi po koledarju zdravstveno vzgojnih aktivnosti;
iz založništva RKS;
izdaja in delitev zloženke o aktivnostih Rdečega križa in LAS Ormož;
urejanje oglasne deske v Gimnaziji;
priprava razstave z otroškega počitniškega tabora in izdelava biltena »Trije kralji«;
sodelovanje z mediji (lokalni radio, KTV, Štajerski tednik, Odmevi,…);
priprava in izdaja zloženke za vrtce: Odraščanje in odvisnost – kaj lahko storimo v
predšolskem obdobju?.

ŠIRJENJE ZNANJ
Gre za širjenje znanja o zgodovini Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega
polmeseca, ter o Rdečem križu Slovenije, o njuni strukturi, poslanstvu in aktivnostih, o
temeljnih načelih gibanja, uporabi, zaščiti in preprečevanju zlorab znaka rdečega križa oz.
rdečega polmeseca in o mednarodnem humanitarnem pravu. V okviru širjenja znanj si bomo
prizadevali vplivati na širšo javnost, zlasti na mlade v smislu prepoznavanja, priznavanja in
spoštovanja različnosti ter spodbujanja in učenja strpnosti in nediskriminacije.
Namen aktivnosti na področju širjenja znaj je seznaniti čim večje število prebivalstva o
mednarodnem humanitarnem pravu in načelih Rdečega križa. V okviru tega bomo izvajali
naslednje dejavnosti:
 Dejavnosti:











Razstave,
V letu 2018 obeležitev 70 letnice prvega vpisa v register društev,
teden RK,
pridobivanje prostovoljcev,
izobraževanja prostovoljcev po krajevnih organizacijah,
seminar za prostovoljce,
vključevanje širjenja znanj v aktivnosti za mlade,
izobraževanja mentorjev,
okrogle mize,
sodelovanje z lokalnimi mediji.
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DELO Z MLADIMI
Delo z mladimi bo potekalo v okviru prostočasnih dejavnosti med šolskim letom v osnovnih
šolah, vrtcih in na gimnaziji. V aktivnosti se bomo prizadevali vključiti srednješolce preko
dela v okviru obveznih izbirnih vsebin. Aktivnosti vodijo mentorji, obravnavajo pa različne
teme povezane z Rdečim križem in vzgojo za zdrav način življenja.
 Dejavnosti:
















izobraževanje mentorjev,
tabori za otroke,
predavanja za mlade,
sodelovanje mladih pri obiskih in pomoči starejšim po KO,
natečaj za OŠ in vrtce,
delo v krožkih,
predavanja za osnovnošolce in gimnazijce,
urejanje oglasne deske na gimnaziji ter delitev vzgojno preventivnega gradiva,
pet dnevne počitniške delavnice za srednješolce in osnovnošolce,
predavanja o sladkorni bolezni in udeležba na tekmovanju,
delo z varovanci vrtcev v naši občini preko krožka Mali raziskovalci, delitev
vzgojno preventivnega gradiva, vključevanje v njihove aktivnosti s
predavatelji,
izdaja biltenov,
priprava razstave,
akcija »Drobtinica«
sestanki komisije mentorjev MČ.

II.
»JAVNA POOBLASTILA«
KRVODAJALSTVO IN
MOTIVIRANJE LJUDI ZA DAROVANJE DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA
Osnovna naloga Rdečega križa Slovenije na področju krvodajalstva je motiviranje
krvodajalcev, pridobivanje novih krvodajalcev. Ena od osrednjih nalog pa bo pritegnitev in
vključevanje novih, predvsem mladih v program krvodajalstva. V sodelovanju z mediji na
lokalni ravni si bomo še naprej prizadevali za motiviranje aktivnih in potencialnih
krvodajalcev za darovanje krvi.
Osnovna naloga na področju krvodajalstva je realizacija programa krvodajalskih akcij.
Predvideni so trije odvzemni dnevi akcije in individualna udeležba na transfuzijskem oddelku
Ptuj. Prizadevali si bomo omogočiti ustrezne pogoje za odvzem krvi in krvodajalcu zagotoviti
ustrezno zasebnost na akciji.
Posebno pozornost bomo namenili pridobivanju novih krvodajalcev, krvodajalcem na akcijah
ponudili zdravstveno vzgojno gradivo iz založbe RKS.
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Na področju darovanja organov nadaljujemo s pridobivanjem pristopnih izjav o darovanju
organov po smrti. Motiviranje in vzgojna dejavnost sta pomembna dejavnika na tem področju.
 Dejavnosti:










Izobraževanje,
računalniški program,
motiviranje novih krvodajalcev in vzgojna dejavnost mladih.
krvodajalske akcije za UKC Maribor, zagotavljanje pogojev za organiziranje
krvodajalskih akcij (planiramo 860 odvzemov),
srečanja in sprejemi krvodajalcev s podelitvijo priznanj po KO,
udeležba na srečanju krvodajalcev v Veržeju,
motiviranje in vzgojna dejavnost (obveščanje preko radia, KTV, časopis,
zloženke, predavanja,..)
pridobivanje pristopnih izjav za darovanje po smrti,
vodenje evidenc, seje območnega odbora, dogovori z RKS, dogovori z UKC
Maribor , OZ RKS Ptuj, prostovoljci,....
PRVA POMOČ

Prva pomoč je pomemben dejavnik v življenju nasploh, zato si bomo programe usposabljanja
prizadevali približati čim večjemu številu prebivalcev. Ciljne skupine so vozniki motornih
vozil, zaposleni, učenci višjih razredov osnovnih šol, dijaki, vzgojiteljice, ekipe prve pomoči
civilne zaščite v delovnih sredinah, gasilci, prostovoljci.
 Dejavnosti:














usposabljanje novih predavateljev – pridobitev licence,
obnavljanje znanja predavateljev – podaljšanje licence,
vodenje evidenc,
tečaji in izpiti PP za VMV,
tečaji prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe,
usposabljanje pripadnikov ekip PP CZ in RK,
priprava regijskega tekmovanja ekip PP RKS in CZ,
usposabljanja ekip prve pomoči Rdečega križa,
osveščanje udeležencev tabora o poškodbah v gospodinjstvu in nudenju prve
pomoči,
sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami in osveščanje učencev iz znanja
prve pomoči,
pomoč pri usposabljanju osnovnošolske ekipe PP in udeležba na regijskem
tekmovanju,
predavanja iz prve pomoči za laike po krajevnih organizacijah,
sestanki s predavatelji, dogovori, vodenje evidenc,..
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PRIPRAVLJENOST IN UKREPANJE V PRIMERU NESREČ
Rdeči križ Slovenije je kot največja humanitarna organizacija v Sloveniji vključen v
nacionalni sistem zaščite, reševanja in pomoči. V sistemu deluje kot prostovoljna sila za
zaščito, reševanje in pomoč. Z zakonom je pooblaščen za izvajanje celotnega usposabljanja
pripadnikov Civilne zaščite za prvo medicinsko pomoč, ob naravnih in drugih nesrečah pa za
že omenjeno zbiranje krvi, poizvedovalno službo ter za nastanitev in oskrbo brezdomcev in
drugih ogroženih ljudi.
Naš temeljni cilj je ob vsaki večji naravni ali drugi nesreči takojšnje, nastalim razmeram
prilagojeno in ustrezno ukrepanje in zagotavljanje humanitarne pomoči ogroženim ljudem in
izvajanje drugih nalog v skladu z usmeritvami organov, ki so odgovorni za izvajanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem območju.
Rdeči križ Slovenije je vključen v nacionalni sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, v okviru katerega izvaja naslednje pomembne zadolžitve:
 Dejavnosti:
 načrtovanje priprav na nesreče,
 zagotavljane učinkovitega ukrepanja ob nesrečah,
 osveščanje in usposabljanje prostovoljcev,
 zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic nesreč.

SLUŽBA ZA ISKANJE POGREŠANIH
Služba RKS za iskanje pogrešanih je ustanovljena na podlagi ženevskih konvencij in dodatnih
protokolov k konvencijam, ki predvidevajo aktivnost službe predvsem v času vojne in
oboroženih spopadov. Osrednje poslanstvo službe je preprečevanje oziroma lajšanje stisk
posameznikov, ki zaradi izrednih razmer (vojne, oboroženi spopadi, nesreče) nimajo več
stikov s svojimi družinskimi člani in bližnjimi. V primeru vojne se v okviru službe ustanovi
Nacionalni informacijski urad, ki zbira in posreduje podatke o pogrešanih, ujetih, evakuiranih,
interniranih, zaprtih, razseljenih oz. pregnanih in umrlih osebah ter posreduje družinska
sporočila med družinskimi člani, ki zaradi okoliščin med seboj niso v stiku. Delovanje službe
podrobneje ureja Zakon o Rdečem križu Slovenije.
 Dejavnosti:







Izobraževanje – področje RFL,
delo s strankami ( sprejem, razgovor, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev..),
posredovanje sporočil,
postopek poizvedovanja za pogrešanimi,
aktivnosti vezane na združevanje družin,
urejanje arhiva in dokumentacije.
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III.
PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Pridobivanje sredstev je program v okviru katerega izvajamo posamezne projekte, z namenom
pridobivanja prostovoljnih finančnih sredstev, ki jih tako pravne, kakor tudi fizične osebe,
prispevajo za izvajanje konkretnih programov. Na ta način pridobljena sredstva OZ namensko
porabi za izvedbo načrtovanih programov.
Finančna sredstva za izvajanje naših programov planiramo iz različnih virov in sicer:










članarina krajevnih organizacij,
delež finančnih sredstev proračunov občin,
lastna sredstva,
sredstva za javna pooblastila (nakazila preko RKS- ZZ),
sredstva FIHO (nakazilo preko RKS –ZZ),
prostovoljni prispevki, donacije, sponzorstva,
kandidiranje na razpisih,
iskanje novih pristopov in načina pridobivanja sredstev,
zbrana sredstva v okviru humanitarnih akcij RKS- ZZ.

Dejavnost bomo izvajali z dvema zaposlenima in pomočjo Krajevnih organizacij in njihovih
prostovoljcev, mentorjev mladih članov na osnovnih šolah, v sodelovanju s pogodbenimi
delavci ( na področju izobraževanja) in z izvajanjem programa družbeno koristnega dela.

Program pripravili:
Boža Antolič
Maja Botolin Vaupotič

Ormož, januar 2018
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