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RAVNATELJICAM IN RAVNATELJEM  
SREDNJIH ŠOL 

 

Spoštovani, 
 
Rdeči križ Slovenije (RKS) in druge humanitarne organizacije pomagajo s prehranskimi paketi in 
higienskimi pripomočki več sto tisoč posameznikom in družinam z otroki, ki živijo v hudi socialni stiski, 
vendar pomoč zadošča za preživetje komaj nekaj dni v mesecu. Za bolj izdatno pomoč bi potrebovali 
nekaj tisoč ton hrane več. Če bi vsak odrasli Slovenec na leto prispeval samo štiri kilograme hrane, bi 
lahko zbrali štiri tisoč ton in s tem podvojili količino, ki jo razdelimo danes. 
 
Zato je RKS v decembru 2016 v desetih slovenskih krajih poskusno izvedel humanitarno akcijo z 
delovnim naslovom Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?. Hrano, ki so jo prispevali kupci, so pred vhodi v 
enajst trgovskih centrov en dan zbirali prostovoljci RKS. Odziv je bil izjemen: skoraj 1800 darovalcev 
je darovalo skoraj tri tone hrane, ki so jo namenili za pomoč znanim in neznanim ljudem v svojem 
okolju.  
 
Ta dober rezultat je dokončno potrdil odločitev, da bo RKS vzpostavil program zbiranja hrane pred več 
sto trgovinami enkrat mesečno vse leto. Potrebno bo sodelovanje več tisoč prostovoljcev. Ne gre pa le 
za zbiranje hrane, temveč tudi za krepitev občutka socialne povezanosti, solidarnosti in dobrodelnosti 
med ljudmi, zlasti mladimi, ter za pridobivanje novih prostovoljcev.  
 
Zato bodo predstavniki RKS v prihodnjih tednih napovedali svoje obiske pri ravnateljih srednjih šol in 
jim predlagali sodelovanje njihovih dijakov in dijakinj pri tej akciji na podlagi prostovoljnosti. V primeru 
pristanka se bodo skupaj z njimi dogovorili o podrobnostih izvedbe. Sodelovanje dijakov bo potekalo v 
prisotnosti izkušenega prostovoljca RK. Posamezen dijak bi sodeloval enkrat ali tudi večkrat, 
vsakokrat za 2 uri ali več. RKS bo za vse nove prostovoljce pripravil primerno usposabljanje.  
 
Zavod RS za šolstvo se pridružuje in podpira to humanitarno akcijo. Njena vsebina je v skladu s cilji 
prostovoljstva in prispeva h krepitvi temeljnih družbenih vrednot in k dozorevanju odraščajočih mladih 
ljudi v osebe, ki bodo razumele in ponotranjile potrebo po empatiji, solidarnosti in delu za sočloveka.  
 
 
S spoštovanjem. 
 
 
dr. Dušan Keber, l.r.,        dr. Vinko Logaj,                                                
predsednik                     direktor                                             
Rdečega križa Slovenije       Zavoda RS za šolstvo 
    
 
 


