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I. SPLOŠNI DEL:
Območno združenje Rdečega križa Laško je samostojno, nepridobitno, prostovoljno,
neodvisno, nevladno, humanitarno združenje, ki deluje na območju občin Laško in
Radeče, v skladu z Ženevskimi konvencijami, sklepi Mednarodnih konferenc Rdečega
križa, Zakonom o Rdečem križu Slovenije, Zakonom o društvih, Statutom Rdečega križa
Slovenije- Zveze združenj, Statutom Območnega združenja Rdečega križa Laško in
drugimi predpisi.
Območno združenje Rdečega križa Laško ima status društva, deluje v javnem interesu in
je zaradi skupno določenih interesov član Rdečega križa Slovenije- Zveze združenj.
Območno združenje Rdečega križa Laško je pravna oseba zasebnega prava in ima
transakcijski račun.
Leto ustanovitve : 1955
Prvotno ime: Občinska organizacija Rdečega križa Laško do leta 1995, ko se
preimenuje v Območno organizacijo Rdečega križa Laško, leta 1998 pa postane
Območno združenje Rdečega križa Laško.
Naslov: Aškerčev trg 4. b, 3270 LAŠKO
Matična številka: 0001165909
Davčna številka: 15658988
Dejavnost po standardni klasifikaciji: 85.323
od 1.1.2008 dalje 88.990
Transakcijski račun:
BANKA CELJE d.d.: SI56 0600 0000 3706 087
Poslovno leto: koledarsko 2014
Število redno zaposlenih: 2
Število članov: 4868
Območno združenje Rdečega križa Laško ima zaradi lažjega uresničevanja nalog na
terenu ustanovljene Krajevne organizacije Rdečega križa kot obliko dela. Krajevne
organizacije RK nimajo statusa pravnega subjekta. Prvotno so bile ustanovljene kot
pravne osebe, vendar smo jih zaradi prenosa nekaterih, zlasti finančnih obveznosti na
Območno združenje RK Laško leta 1995 registrirali pri nas kot obliko dela. Krajevno
organizacijo vodi Krajevni odbor RK, ki ima predsednika, podpredsednika, sekretarja,
blagajnika in člane odbora. Število le teh je odvisno od velikosti terena in organizacije.
Finančno poslovanje zanje poteka preko Območnega združenja RK Laško, njihov
finančni rezultat pa se beleži na stroškovnih mestih za vsako organizacijo posebej. To so
sredstva članarin, prostovoljnih prispevkov občanov, donacij podjetij in sredstva OZ RK,
ki jih namenjamo za izvajanje programa vsaki organizaciji RK posebej. Krajevne
organizacije RK poročajo o delu in finančnem poslovanju njihovim članom na zborih
članov in njihovemu Odboru.

V okviru našega združenja delujejo naslednje Krajevne organizacije RK, in sicer:
Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Radeče, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž,
Svibno, Šentrupert, Vrh, Vrhovo in Zidani Most. V lanskem letu ni nobena organizacija
RK imela volilni zbor članov, le so bili volilni zbori članov v KO RK Laško, Marija Gradec
in Šentrupert. Večina KO RK je, oziroma v naslednjih tednih pripravlja letne zbore članov
RK, ponekod tudi volilne.
Dejavnost združenja na podlagi sprejetih programskih izhodišč razvrstimo v nekaj
pomembnih, vsebinskih sklopov, in sicer:
- organizacijsko dejavnost
- kadrovske zadeve
- zdravstveno vzgojno dejavnost
- socialno dejavnost
- delo z mladimi
- informativno dejavnost in
- tehnično področje.
Za zagotavljanje javnosti dela so do volilne skupščine v letu 2015 odgovorni:
- predsednica Območnega združenja RK Laško, Marija ŠMAUC
- podpredsednica Območnega združenja RK Laško, Mihaela PEČAR
- podpredsednik Območnega združenja RK Laško, Miha KUNEJ
- sekretar Območnega združenja RK Laško, Vlado MAROT.
Organi so:
- Skupščina
- Območni odbor
- Nadzorni odbor
- Častno razsodišče
- Komisija za področje javnih pooblastil
- Strokovni center za prvo pomoč, krvodajalstvo in preventivno zdravstveno dejavnost
- Komisija za socialna vprašanja in elementarne nesreče in
- Komisija za delo z mladimi v RK
Skupščino kot najvišji organ sestavljajo po en zastopnik iz vsake Krajevne organizacije
RK in člani Območnega ter Nadzornega odbora.
Območni odbor Skupščine je izvršilni organ.
Po posameznih področjih je dejavnost Območnega združenja RK Laško pestra in
raznolika. V zadnjem obdobju nam pogosto naše delovanje v celoti kroji delo na
socialnem področju, pogosto tudi v breme ostalih programov, kar je kljub pomembnemu
poslanstvu potrebno reči, da to ni povsem dobro.

ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST
Aktivnosti je potrebno usmeriti predvsem k članom naše organizacije
Veliko truda in časa žal posvečamo pozornosti tistim, ki v našo organizacijo vstopajo le
kot koristniki pomoči, sicer pa niso našo člani. Zadnje obdobje vse bolj tako s terena,
kakor znotraj nas prevladuje mnenje, da smo z različnimi programi /srečanja, predavanja,
obiski, pomoči, letovanja, DKD/ preveč usmerjeni tudi k nečlanom. Vse bolj se
zavzemamo za to, da programe poskušamo usmerjati v članstvo in zanje pripravljati
različne dejavnosti, zlasti kadar gre za sredstva, ki jih v te namene namenjajo zgolj in
samo organizacije RK, denimo Krajevne organizacije RK iz članarine in prostovoljnih
prispevkov svojih članov. Zato smo mnenja, da je kritika upravičena in da je potreben
zasuk v drugo smer. Po svojih močeh se trudimo, da bi bilo naše delo usmerjeno bolj tudi
k drugim pomembnim programom, vendar nam to zaradi kadrovske podhranjenosti in
preobremenjenosti povsem ne uspeva. S tem izgubljamo možnosti in priložnosti na
ostalih, pomembnih področjih delovanja RK.
Kot ugotavljamo, se je obseg dela v zadnjih 6 letih, zlasti odkar smo pričeli izvajati Ukrep
dobave hrane EU, toliko povečal, da ob kadrovski zasedbi komaj sledimo logistiki, česar
na trenutke ne razumejo niti nadrejeni. To je tudi razlog, da se nam odmika priprava
gradiv za sklic organov in skupščine. Bolj od zasedanj organov nam je pomembno, da
skladiščena hrana čimprej najde prave upravičence in da se ne bi s tem delala dodatna
materialna škoda, kar bi bilo bolj neodpustljivo, kakor odlašanje s sklicem. Če bi nam kdo
znal povedati, kaj lahko odložimo ali se čemu odpovemo, da bomo lahko postorili vse,
potem nam bo mnogo lažje.
Javna dela nam niso naklonjena, družbeno koristno delo ne more biti nadomestilo,
pomembno delo opravijo prostovoljci
Prav zaradi povečanega obsega dela smo se od leta 1991 naprej za izvajanje določenih
programov posluževali javnih del, ki pa so zadnja leta zaradi politike Zavoda za
zaposlovanje na tem področju za nas postala praktično nedosegljiva. Po dvakratni,
neuspešni prijavi na razpis se naprej zaenkrat nismo šli, saj tudi Občina v zadnjem
obdobju ni izkazovala naklonjenosti temu, da bi bila za nas naročnik javnega dela.
Nekateri že vidijo rešitev s tem, ko vključujemo osebe, ki po sklepu sodišč morajo
opravljati družbeno koristno delo /DKD/. Čeprav po naših informacijah to očitno ne velja
za vse. DKD je sicer za nas prav tako dobrodošlo, vendar ni primerljivo s kontinuiranim
delom človeka, ki ga imaš na razpolago vsak dan 8 ur. Nenehno menjavanje kadrov nam
jemlje kar nekaj dodatnega časa in energije, ki jo je potrebno vlagati vanje, nenazadnje
pa se vedno znova poraja vprašanje, kako dobrega in učinkovitega človeka boš dobil, da
bo delo uspešno opravljeno. Pri tem je potrebno tudi izbirati vsebino del, ki ni vedno
sprejemljiva za vse.
Veliko nam pomeni delo naših prostovoljcev RK, ki letno opravijo okrog 15 tisoč ur
prostovoljnega dela.

Prostorska problematika in dodatne obremenitve
Zaradi povečanega sprejemanja materialne pomoči, zlasti hrane in oblačil, smo v veliki
prostorski stiski, zato ne moremo sprejemati kosovnih materialov, ki nam jih želijo
podariti naši občani. Omenjena pomoč je zelo dobrodošla, vendar jo v veliko primerih
moramo odkloniti, zato prosimo in apeliramo na vse, ki bi nam lahko pomagali pri
pridobitvi primernih prostorov, da nam pri tem pomagajo. Pri sprejemanju pomoči so že
prva ovira železna vrata na naše dvorišče, kamor ne more materiala pripeljati noben
tovornjak, zato vso pomoč zvozimo do skladišč z ročnim, paletnim viličarjem. Ker artiklov
zaradi pomanjkanja prostora ne moremo puščati na paletah, jih zato, da čim več hrane
spravimo v za to primerno skladišče, potrebno vse artikle zložiti v police in jih potem ob
distribuciji na teren znova zlagati iz njih. Kar nekaj korakov in časa nam bi bilo
prihranjenega za bolj nujne, druge opravke.
Pomoč Občine Laško pri opravljanju računovodskih storitev, pri zagotavljanju
sredstev za plače pa tudi s strani Občine Radeče
V veliko pomoč nam je pri našem delu, kakor pri stroških, opravljanje računovodskih
storitev, ki jih za nas opravlja Občina Laško in njihova finančna služba, kakor tudi skrb za
zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih. Odprte terjatve s tega področja sicer ostajajo
vsako leto, ki pa se v prvih mesecih naslednjega leta pokrivajo, vendar so zaostanki s
tekočim pokrivanjem ponekod vedno prisotni.
Od tržnih dejavnosti opravljamo storitve za NT&RC d.o.o. z oglasno agencijo. Na ta
način pridobljena sredstva porabimo za izvajanje naših programov, za soudeležbo pri
različnih oblikah pomoči, kar je pomemben prispevek, pa čeprav smo s tem dodatno
obremenjeni, še zlasti, ker se koristniki uslug ne držijo določenih navodil s tega področja.
Stavba Rdečega križa na Aškerčevem trgu zahteva nenehno vzdrževanje, kliče po
celoviti energetski sanaciji, vozilo Kangoo je že staro 16 let in je preobremenjeno
Na poslovno stanovanjskem objektu Rdečega križa na Aškerčevem trgu 4. b, se trudimo,
da v okviru možnosti vzdržujemo objekt. V zadnjih nekaj letih smo zamenjali vsa okna,
na skladiščnih prostorih namestili zaščitne mreže, na okna celotnega objekta smo
namestili police in zaščito za korita, v celoti smo prebarvali ves leseni opaž na stavbi RK
in zamenjali poškodovanega, prebarvali kovinsko zaščito na oknih, krpamo odpadli omet,
opravili smo nekoliko obsežnejši servis na 15 let starem vozilu Kangoo, dodatno smo dali
izdelati še eno mizo v sejni sobi in opravili še nekatere manjše podrobnosti. Stavba je
potrebna energetske sanacije in obnove fasade, saj omet na več mestih že dodobra
popušča, da o velikem ohlajevanju prostorov v zimskem času in pregrevanju v letnem
času posebej ne izgubljamo besed. Zgolj fasada brez sanacije podstrešja po predračunu
Fragmata znaša več kakor 14.000 EUR, za kar smo prekratki, da bi lahko v tej smeri kaj
naredili. Veliko časa nam jemlje tudi urejanje okolice, čiščenje snega, urejanje gredice,
rož, košnja trave, potreba se kaže tudi v čiščenju grmovja in dreves v bližnji okolici, ki vse
bolj silijo k objektom.

Skrb za članstvo je konstantno prisotna
V minulem letu je Območno združenje RK Laško imelo 4.868 članov, kar predstavlja
26,56 % vseh občanov laške in radeške občine. Na novo je bilo včlanjenih 80 članov,
oziroma skupaj v zadnjih štirih letih 375. Število kljub pridobivanju novih članov rahlo
upada zaradi velikega števila naravnega odliva. Po Krajevnih organizacijah RK se trudijo,
da vsako leto med člane privabljajo nove člane.
Preko leta smo se spomnili na ponovno oživitev delovanja Rdečega križa Slovenije, od
katere je preteklo 70 let in na žalostne dogodke II. svetovne vojne tudi za organizacijo
RK. Prisostvovali smo osrednji, državni proslavi v Gradacu v Beli Krajini.
DELO NA SOCIALNEM PODROČJU NE POJENJA
Kakor že uvodoma omenjeno, obseg dela in časa, namenjenega socialnemu področju ne
pojenja. Pri razdeljevanju materialne pomoči /lani smo razdelili okrog 20 ton materialne
pomoči/, zlasti v obliki prehrane in higienskih potrebščin iz uspešnega kandidiranja RKS
na javnem razpisu FIHO, preostalemu delu hrane iz Ukrepa EU preko Agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja v začetku leta, blagovnih rezerv RS, tržnih viškov
zaradi embarga Rusije in drugih neposrednih donacij smo se soočali z dodatnimi
težavami in zapleti. Pri preoblikovanju vira evropske pomoči in spremembe nosilca v RS /
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti/ je prišlo do velikega
časovnega zamika pri distribuciji in še dodatnih zapletih s testeninami, ki so nam lahko
vsem v velik poduk, kako ažurne in »uspešne« službe imamo v Sloveniji. Prav tako
znova ne moremo biti zadovoljni z razporeditvijo količin in artiklov.
Zato se je kar nekaj organizacij RK odločilo, da so z dokupom določenih artiklov
dopolnili, oz. obogatili vsebino razdeljene pomoči. Poleg že omenjenega smo bili med
občani prisotni z različnimi oblikami pomoči. Na tem področju je bilo opravljenega res
izjemno veliko dela.
Upravičenec ne more biti vsak občan
Upravičenec do pomoči iz zunanjih virov je občan s stalnim prebivališčem v občini Laško
ali Radeče, ki zaprosi za pomoč na RK in poda pisno vlogo /obrazec RK/ ter priloži vse
potrebne listine. Na podlagi dosledno izpolnjene vloge pridobimo mnenje Centra za
socialno delo Laško in krajevno pristojne organizacije RK. S pridobljenima pozitivnima
mnenjema se prosilca vključi med upravičence za vse tiste oblike pomoči, ki jih imamo
na razpolago in za katere zaprosi. Kar nekaj vlog v minulem letu ni bilo pozitivno rešenih.
Pri prošnji za plačilo položnic postopoma uveljavljamo pravilo, da tovrstna oblika pomoči
velja samo za tiste občane, ki so tudi člani RK, v kolikor ne gre za namensko donacijo.
Skupaj je bilo pomoči s hrano v okviru štirih delitev po vseh Krajevnih organizacijah RK iz
Ukrepa EU in blagovnih rezerv RS deležno 1.319 občanov Laškega in Radeč,
razdeljenih pa je bilo tudi 473 prehranskih paketov RKS, nabavljenih iz sredstev
Fundacije FIHO in skupne akcije RKS »Lepo je deliti«, vse skupaj v vrednosti 24.518,00
EUR.

Oblike pomoči so:
- pomoč v denarnih sredstvih, v okviru možnosti in zaradi nujnih potreb, saj za to pri
nas nimamo izoblikovanega posebnega sklada. Če pride do tovrstne pomoči, se le ta
najpogosteje odraža v izdaji naročilnice, plačilu nujnih položnic, redko, oz. izjemoma
v gotovini, kar mora biti posebej pisno obrazloženo in za stroške predložen konkreten
račun. Pri tej obliki pomoči polovični znesek prispevajo KORK, po predhodni
odobritvi;
- pomoč v obliki začasne denarne pomoči z vračilom /to le izjemoma in zanesljivim/;
- pomoč pri nabavi šolskih potrebščin;
- pomoč v paketih FIHO /prehrambeni paketi in pralni prašek/ in iz akcije »Lepo je
deliti«
- pomoč v hrani iz Ukrepa EU v štirih delih, oz. v štirih delitvah;
- pomoč v oblačilih, obutvi, posteljnini, igračah...
- pomoč v opremi /bela tehnika, jogiji, kavči, otroške postelje, vozički, omare, stoli,
mize…./;
- pomoč pri organizaciji 7 dnevnih, brezplačnih letovanj za otroke iz socialno šibkih
družin na Debelem rtiču;
- pomoč in izvedba 7 – dnevnega letovanja starejših na Debelem rtiču;
- organizacija in izvedba dobrodelne prireditve »Laško združuje dobre želje«, ki jo že
17 let pripravljamo skupaj z Občino Laško, Društvom sožitje Laško in STIK-Kulturnim
centrom Laško za osebe iz Društva sožitje in učence šole s prilagojenim programom;
- pomoč pri odpravljanju posledic poplave in plazov september 2014;
- pomoč ob večjih socialnih stiskah /Drmelj, Bračko/ in 5 družinam iz namenskih
sredstev Laškega akademskega kluba - LAK in donacije KS Rečica namesto sejnine;
- za CSD Laško smo oblikovali seznam otrok za obdaritev iz akcije »Božiček za en
dan« in akciji zbiranja hrane, ki so jo pripravili gasilci laške občine konec leta;
- sodelovali smo v akcijah »Lepo je deliti« in »Peljimo jih na morje«;
- obiski občanov ob božično novoletnih praznikih in izročitev paketov pozornosti za
starejše, bolne, osamljene. Obiska in paketa pozornosti sta bila deležna 502 naša
občana;
- obiski občanov ob praznovanju 90., in 100 rojstnega dne, skupaj z Občinama, KS in
drugimi društvi ter organizacijami iz kraja, od koder so slavljenci doma. Skupaj smo
obiskali 41 slavljencev – 90 letnikov iz občin Laško in Radeče in najstarejšo občanko,
ki je praznovala 100-rojstni dan;
- obiski in pozornosti do naših občanov ob 80 - letnem jubileju, ki jih izvajajo nekatere
KORK. Obiske izvajajo na Vrhu, v Marija Gradcu, v Rečici in Sedražu. Obiska je bilo
deležno okrog 35 oseb;
- sočasen obisk varovancev v Trubarjevem domu v Loki skupaj s KO RK in Občinama
in v Domu starejših Thermane Laško d.d.; Programa in pozornosti s paketi je bilo
deležno 109 občanov iz Občine Laško 78 oseb in Občine Radeče 31 oseb. Polovico
stroškov k paketom prispevata obe občini. Gre za skupen projekt vseh RK, obeh
občin, vseh KS, društev upokojencev in društev invalidov;

-

-

obiski občanov v drugih domovih za starejše /lani je bilo v domove nameščenih 184
občanov Laškega in Radeč, leto poprej sedem več. Obiske za svoje krajane opravijo
predstavniki Krajevnih organizacij RK, ponekod skupaj z drugimi društvi in KS;
organizacija in izvedba srečanj starejših krajanov v okviru naših Krajevnih organizacij
RK, ki smo jim jih pomagali pripraviti /Jagnjenica, Laško, Marija Gradec, Rimske
Toplice, Sedraž in Vrh/. Srečanja so bila v 6 KO RK laške in radeške občine. Na
srečanja je bilo vabljenih 1.276 občanov;
skupaj s Komunalo Laško in Občino Laško smo oblikovali projekt »Skupaj za
boljšo družbo« , oz. nazorno predstavitev odvržene hrane v obliki stojnice in
predstavitvijo količin hrane, ki klavrno konča v kontejnerjih;
delovanje Postaj RK poteka v nekaterih KORK, na katerih se lahko občani pogovorijo
o svojih stiskah, podajo vlogo za pomoč, se družijo, izmerijo krvni tlak, sladkor,
holesterol itd.; Zaželeno je, da bi Postaje RK delovale v vsakem kraju;
v veliki dobrodelni akciji za pomoč R Srbiji in R Bosni in Hercegovini ob
katastrofalnih poplavah pri njih /sledi bolj podroben opis/;

Akcija pomoči prebivalcem Srbije in Bosne in Hercegovine je bila uspešna
Ko se je v drugi polovici maja razširila vest o katastrofalnih poplavah v nekaterih
državah nekdanje Jugoslavije, zlasti pa v Republiki Srbiji ter v Republiki Bosni in
Hercegovini, se je med številnimi prebivalci Slovenije, tako tistimi, ki imajo v teh
državah svojce in tudi tistimi, ki jim je kdaj v bližnji preteklosti podobna nesreča
povzročala nemalo nevšečnosti, vzbudila čut solidarnosti do njih. Pri tem pa niso ostali
imuni tudi vsi tisti, ki so, vsak na svoj način in v okviru možnosti poskušali pomagati.
Podobno je bilo tudi v občini Laško in Radeče. Ljudje so skrbno in z ljubeznijo zložili
skupaj nekaj tistega, za kar smo še posebej prosili in tako je količina zbrane pomoči v
našem zbirnem centru na sedežu Rdečega križa vsak dan naraščala. Pomoči se je v
petih dneh zbralo več, kakor smo prvotno pričakovali. Skupaj je bilo zbrane več kakor
14 ton pomoči, ki smo jo sortirano naložili na 21 palet, od spalnih vreč, zložljivih
postelj, posteljnine, odej, ležalnih podlog, gumijastih škornjev, plenic za otroke in
odrasle, ustekleničene vode, konzervirane hrane, osebnih higienskih pripomočkov
/zobne ščetke, zobne paste, milo, brisače, damski vložki, toaletni robčki/, zaščitnih
rokavic in dezinfekcijskih sredstev. Med njimi pa je bilo tudi veliko oblačil, za katere
posebej nismo prosili in so nam v danem trenutku predstavljala le balast. Še vedno pa
nam ni znan ukrep, ki ga je naredil RKS, ko so nas kar naenkrat pustili brez logistične
podpore od obljubljenih prvih korakov do njene uresničitve. Ob tem pa moramo
poudariti, da je pomoč dobrodošla, če zberemo le tisto, za kar nas prosijo. Vse ostalo
povzroča v danem trenutku dodatne napore, stroške, delo in nenazadnje slabo
vzdušje, ker se moramo ukvarjati s tistim, kar ne bi bilo potrebno. Med njimi je bila več
kot polovica oblačil v tako slabem stanju, da smo jih morali žal izločiti in oddati v
predelavo.

ZDRAVSTVENO PREVENTIVNO PODROČJE
Tekmovanje osnovnošolskih ekip prve se je dodobra prijelo
V lanskem šolskem letu smo najprej pripravili lokalno tekmovanje ekip prve pomoči
osnovnih šol, ki je potekalo na OŠ Primoža Trubarja Laško, nato pa smo se z najboljšo

ekipo OŠ Marjana Nemca Radeče udeležili regijskega tekmovanja osnovnih šol celjske
regije,ki je tokrat potekalo v Rečici ob Savinji. Na 7., območnem tekmovanju je
sodelovalo od prvotno prijavljenih 8 na koncu le 5 ekip. Na regijskem tekmovanju je ekipa
iz Radeč osvojila odlično 2. mesto.
Na regijsko tekmovanje ekip prve pomoči CZ in RK se žal ni prijavila nobena ekipa.
Pripravili smo kar nekaj zdravstveno vzgojnih predavanj za naše občane skupaj s
krajevnimi organizacijami RK. Predavanja so pripravili v Rečici, Rimskih Toplicah,
Šentrupertu, Vrhu nad Laškim, Laškem, na Svibnem, ponekod pa so si občani na t.i.
Postajah RK po KO RK lahko merili krvni tlak, sladkor in holesterol;
Darovanje krvi ostaja vrlina naših občanov
Znova smo zadovoljni z uspešnim odzivom naših občanov na krvodajalske akcije in
darovanje krvi. Po letu 2011, ko se je število krvodajalcev zaradi uvedbe domicilnega
principa povečalo za večino tistih, ki so kri darovali drugje in do nas njihovi podatki niso
prišli, se je stanje nekoliko stabiliziralo. Sami smo organizirali 10 terenskih krvodajalskih
akcij v Radečah 2 x, Laškem 4 krat, Rimskih Toplicah 2 krat, Šentrupertu 1 krat in v
Rečici 1 krat. V letu 2014 je kri po naših podatkih darovalo skupaj 1.156 občanov
Laškega in Radeč, po državni statistiki pa 1.257 občanov, kar je za 101 več, kakor
imamo mi na razpolago podatke. Na akcije smo z individualnimi vabili povabili okrog
2.600 krvodajalcev;
Medtem ko smo predlani pripravili nekaj več srečanj za naše krvodajalce, saj smo med
drugim obeleževali 60 let organiziranega krvodajalstva pod okriljem RK, je v lanskem letu
srečanje krvodajalcev s podelitvijo priznanj zanje pripravila le KORK Marija Gradec;
Za ažuriranje e - programa »Kaplja« potrebujemo enega človeka
Še vedno nismo zagrizli v nov računalniški program e- kaplja, ki ga zaradi časovne
utesnjenosti nismo uspeli pripraviti do faze njegove uporabe. Z ažuriranjem podatkov in
spajanjem le teh z dosedanjo bazo je velik časovni in stroškovni zalogaj, saj smo ocenili,
da bi za ureditev baze potrebovali eno zaposlitev za najmanj 6 mesecev. Ko že
omenjamo to področje, nam je doslej uspelo pripeljati vse poti do uvedbe programa esociala, ki je pomanjkljiv in za naše potrebe uporaben, kolikor je dodatnih stroškov in
dela z njim, uspešno pa se poslužujemo računalniškega programa »Prva pomoč«;
Tečaji in izpiti iz prve pomoči v skromnem številu
Tudi lani so usposabljanja iz prve pomoči za voznike motornih vozil potekala v skromnem
številu. Lani se je na sedmih tečajih prve pomoči za voznike motornih vozil zvrstilo 72
slušateljev. 18 kandidatov je pristopilo samo k izpitu brez predhodnega tečaja;
izvedli pa smo eno usposabljanje iz prve pomoči za delavce gospodarskih in
negospodarskih družb, ki se ga je udeležilo 11 slušateljev;
Lani se usposabljanja za pridobitev licence predavatelja prve pomoči ni udeležil nobeden
od dosedanjih ali novo predlaganih predavateljev, saj smo na usposabljanja intenzivno
pošiljali predavatelje v preteklih dveh letih.

II. POSEBNI DEL
Mnenja smo, da je Območno združenje RK Laško tudi v preteklem letu doseglo ali celo
preseglo zastavljene cilje glede na kadrovske in fizične zmožnosti ob izjemno
povečanem obsegu dela, zlasti na socialnem področju.
Iz programa dela nam še vedno ni uspelo, kljub volji in veliki želji ter nekaterim poskusom
oživiti dela Krajevne organizacije RK Zidani Most. Kljub omejenim možnostim pa smo
poskušali čim več dogodkov sporočiti javnosti, pri čemer ima v zadnjem obdobju
pomembno vlogo pri tem občina Laško z rednim, dvomesečnim izdajanjem »Laškega
biltena« in tudi občina Radeče s TV oddajo Utrinki, Posavskim obzornikom in Radeškimi
novicami.
Z veseljem sicer ugotavljamo, da nam je do lani na nek način uspelo ohraniti nominalno,
oziroma kvantitativno vse naloge in rezultate v okviru preteklih let, kar nas, kljub
izjemnemu prizadevanju in dodatnim naporom navdaja z velikim optimizmom. Po svojih
najboljših močeh smo se trudili, da so zaradi povečanega odstotka dela na socialnem
področju čimmanj trpela druga, vitalna področja našega dela. To tudi z dodatnim
naporom zaposlenih, s prostovoljnim delom zaposlenih izven delovnega časa, seveda
brez kakršnegakoli, dodatnega plačila nadur in s pomočjo lepega števila prostovoljcev ter
z družbeno koristnim delom. Ne vemo pa, kako dolgo bomo vse to še zmogli.
V nadaljevanju predstavljamo področja našega delovanja skozi statistične podatke,
in sicer:
- 13 krajevnih organizacij Rdečega križa v laški in radeški občini /razen ene/ z 12
odbori Krajevnih organizacij RK, v katerih delujejo naši prostovoljci, člani in članice
njihovih Krajevnih odborov. Skupaj to predstavlja 221 občanov; samo članarino
pobira 164 prostovoljcev RK;
- 4868 občanov Laškega in Radeč je članov Rdečega križa s plačano članarino. Lani
se je na novo včlanilo 80 članov, žal pa je bilo tudi 96 pokojnih, kar je zelo veliko.
148 članarin je bilo neplačanih;
- rednih priznanj RKS lani nismo podeljevali;
- 3880 občanov Laškega in Radeč je vpisanih v evidenco krvodajalcev;
- 1257 krvodajalcev je v minulem letu darovalo kri, od tega smo 87 občanov na novo
vpisali med krvodajalce;
- 48 krvodajalcev je bilo prejemnikov enega od priznanj za darovano kri;
- 62 občanov je evidentiranih kot darovalcev delov človeškega telesa po smrti po
starem z izkaznico »Darovalec« in 39 darovalcev organov, ki so podpisali pristopno
izjavo »Slovenija Transplant«;
- 9 krožkov Rdečega križa deluje na osnovnih šolah laške in radeške občine;
- 135 članov je bilo vključenih v krožke Rdečega križa v šolskem letu 2013/2014;
- 9 mentoric skrbi za uspešno delovanje krožkov RK v šolskem letu 2013/2014;
- pri našem delu sodelujemo z drugimi strokovnimi sodelavci Zdravstvenega doma
Laško, Centra za socialno delo Laško, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje,
Izpostavo uprave za zaščito in reševanje v Celju, Območnimi združenji RK celjske
regije in njenim koordinatorjem za OZ RK celjske regije in Rdečim križem Slovenije.

-

-

okrog 2.250 imamo darovalcev materialne pomoči, prostovoljnih prispevkov in
donatorjev, ki so vpisani v sezname darovalcev–donatorjev in ob posebnih akcijah
zbiranja pomoči, od tega 181 darovalcev oblačil, obutve in posteljnine v skupni
količini okrog 3.200 kg brez upoštevanja posebne akcije zbiranja za BiH in Srbijo in
19 občanov, ki so darovali različen material, opremo, belo tehniko, akustiko...
79 je bilo prejemnikov oblačil, obutve, posteljnine in 13 prejemnikov pomoči z
darovanimi materialnimi sredstvi /razno pohištvo, oprema, bela tehnika, preproge/;
evidentirali smo 59 občanov, ki so jih prizadejale septembrske poplave in plazovi
2014 ter jih 34 uvrstili med upravičence do pomoči. Njena realizacija bo stekla v letu
2015;
59 učencev iz 29 družin je prejelo finančno pomoč pri pokrivanju stroškov šolskih
potrebščin;
preko 850 članov RK in drugih krajanov je bilo prisotnih na prireditvah, občnih zborih,
ekskurzijah v Šentrupertu, na Marija Gradcu, Rečici, predavanjih, merjenjih ipd. ;
17 OŠ otrok se je udeležilo 7 dnevnega, brezplačnega letovanja na Debelem rtiču;
4 starejše osebe so se udeležile 7 dnevnega, brezplačnega letovanja na Debelem
rtiču;
razdeljenih je bilo 2.052 koledarjev, stenskih, enolistnih, žepnih in setvenih za člane
in krvodajalce zadnjih akcij v letu, za člane Odborov RK, za krožkarje, ponekod pa
zanje zelo uspešno zbirajo tudi prostovoljne prispevke /Marija Gradec, Šentrupert/, na
Vrhu in v Jurkloštru jih delijo skupaj s pobiranjem članarine /eni za naprej, drugi za
nazaj/, v Laškem pa so jih dali tudi za udeležence srečanja starejših krajanov in k
paketom pozornosti za domove;
opravili smo več kot 1.100 uslug uporabnikom oglasne agencije NT&RC;

Zagotovo bi se še kaj našlo, a naj bo dovolj.

Naše sodelovanje je dobro in prisotno tudi z osnovnimi šolami, krajevnimi skupnostmi,
Centrom starejših – Hišo generacij, domovi starejših občanov, Društvi upokojencev in
Društvi invalidov obeh občin, Karitas Laško, Radeče, gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo
Laško in ostalimi službami obeh občin;

OSTALE AKTIVNOSTI
V minulem letu smo napisali 152 računov, prejeli 387 faktur, sestavili najmanj 182
uradnih dopisov, ki so vpisani v delovodnik in preko 80 različnih vabil za KORK-e,
obvestil, sporočil, na pošto oddali 14.200 kuvert različnih velikosti, napisali 108
blagajniških prejemkov, 95 blagajniških izdatkov, 14 blagajniških dnevnikov, običajno na
dveh straneh, 33 potnih nalogov, 10 naročilnic, 50 potnih nalogov za vozilo Kangoo in bili
prisotni na številnih sestankih, zborih članov, srečanjih, obiskih, prireditvah ter drugih
veselih in žalostnih dogodkih itd.
Prostovoljci Rdečega križa smo se številčno /40 oseb/ udeležili tudi dobrodelnega
koncerta Rdečega križa, ki je bil 20. 9. meseca v Cankarjevem domu v Ljubljani;

NA MLADIH SVET STOJI
V posebno zadovoljstvo nam je, ker uspešno deluje 9 krožkov Rdečega križa na
osnovnih šolah laške in radeške občine in ob njih 9 marljivih mentoric. To je naše veliko
bogastvo, ki ga moramo vsi skupaj še bolj negovati in skrbeti za njihovo dobro delovanje
v prihodnje. Zavedamo se, da temu področju posvečamo premalo pozornosti, ker nas
tekoče naloge pri tem ovirajo.
Globalno gledano je vse skupaj res eno veliko bogastvo, za katerega smo vsem, ki so k
njemu pripomogli, zelo hvaležni. Člani Rdečega križa laške in radeške občine smo lahko
ponosni in hvaležni za ta dar.
III. ZAKLJUČNI DEL:
Tudi leta 2014 se kljub različnim tegobam in stiskam, trudu, naporom, žrtvovanju
dragocenega časa na različnih področjih s hvaležnostjo in ponosom spominjamo. Prav
tako vseh, ki nam pomagajo pri uresničevanju našega poslanstva. Mnenja smo, da
imamo resnično kaj pokazati in se upravičeno s čim pohvaliti.
Veliko je prostovoljcev na terenu - po KORK, ki so naša desna roka. Veseli smo
njihovega optimističnega razpoloženja in hvaležni za njihovo delo ter trud. Mnenja smo
da tisti, ki že na startu vidijo vse slabo, črno, če v vsaki stvari vidijo le problem, ne pa tudi
rešitve, je že problem sam po sebi. Če ne verjamejo v uspeh, ga tudi nikoli ne bodo
dosegli.
Pri vsem omenjenem pa ne smemo prezreti podpore občine Laško in občine Radeče,
ki nam pomagata z zagotavljanjem sredstev za plači zaposlenih, občina Laško nam
zagotavlja tudi računovodski servis, sicer pa z obema občinama uspešno sodelujemo pri
večjih, zahtevnejših projektih /pomoč občanom pri odpravljanju posledic elementarnih
nesreč, skupnih obiskih naših jubilantov, skupnih obiskih varovancev v domovih v Loki in
Laškem, v projektu »Laško združuje dobre želje«/ in pri nujnih vzdrževalnih delih, kakor
tudi pri napotitvi oseb na opravljanje družbeno koristnega dela, kar je bilo sicer uvodoma
že omenjeno.
Samo upamo in želimo si lahko, da bi vsaj tako bilo tudi v prihodnje. Ljudje nas
potrebujejo, nas iščejo, nas prosijo in kaj malo jim je mar, kako in s čim jim lahko
pomagamo. Pričakovanja so zagotovo večja od možnosti. Prepričani smo, da naš obstoj
dovolj zgovorno opravičujemo z vsakodnevnim delovanjem.
Predlog poslovnega poročila s finančnim poročilom na razširjeni seji obravnavajo organi Območni odbor kot izvršni organ, Nadzorni odbor in Skupščina.
Predsednica Območnega združenja RK Laško:
Marija ŠMAUC

