














































































OZRK Novo mesto uresni�uje na 
svojem obmo�ju cilje in naloge RKS, 
dolo�ene z Zakonom o RKS in 
Statutom RKS ter OZRK. Pomaga pri  
prepre�evanju oz. lajšanju trpljenja ljudi, 
zaš�iti življenja in zdravja, krepitvi giban-
ja za zdravo življenje in pri zagotavljanju 
spoštovanja �lovekovih pravic, posebno 
med oboroženimi spopadi in drugimi 
izrednimi stanji.

Najpomembnejše naloge so:

a) krvodajalstvo in darovanje organovkrvodajalstvo in darovanje organov 
- vsak zdrav �lovek med 18. in 65. 
letom lahko daruje kri v Splošni 
bolnišnici Novo mesto vsak torek 
in �etrtek, dvakrat na leto tudi v 
Šentjerneju. Pri nas lahko dobite 
izkaz nico darovalca organov;

tah: krožki RK, tabori za srednješolce, 
izobraževanje mentorjev – študentov 
…
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Opravljamo karitativno deja-
vnost - pomo� ljudem v stiski, 
in sicer: zbiranje obla�il, obutve, 
gospodinjskih aparatov, pohištva in 
skladiš�enje (darovi dobrih ljudi), 
nabava prehrambnih izdelkov, �istil 
ter razdeljevanje prosilcem. Oprav-
ljamo razna svetovanja ljudem, ki 
iš�ejo pomo�. Obiskujemo bolne 
in ostarele na domovih in v domu 
starejših.

Pomagamo v stiski socialno 
ogroženim ljudem.

Vsak posameznik se lahko oglasi 
v sprejemni pisarni Karitas, kjer 
dobi potrebne informacije v zvezi 
s karitativno dejavnostjo in se lahko 
vklju�i v program.

Vodja Karitas Kapitelj Novo mesto 
je gospod prošt Jožef  Lap, Kapi-
teljska ulica 1, Novo mesto.

Kontaktna oseba pa je Marija Bojanc, 
Danila Bu�arja 19, Novo mesto.    
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b) prva pomočprva pomoč – te�aji in izpiti za 
voznike motornih vozil, usposabljanje 
enot PP CZ;

c) socialna dejavnostsocialna dejavnost – materialna, 
� nan�na in psihosocialna pomo� so-
cialno ogroženim posameznikom in 
družinam, letovanje otrok, sre�anja in 
prednovoletni obiski 70 in ve� starih 
krajanov, obiski jubilantov …;

d) delo z mladimidelo z mladimi v predšolskem varstvu, 
osnovnih in srednjih šolah ter fakulte-

Program je namenjen naslednjim ciljnim 
skupinam:

 mladim,
 starejšim,
 krvodajalcem,
 bodo�im šoferjem motornih vozil,
 socialno ogroženim,
 prostovoljcem,
 podjetjem,
 šolam, zavodom in drugim ustanovam.

Posameznik se lahko vklju�i tako, da nas 
poiš�e sam ali ga pripelje nekdo, ki je že 
vklju�en ter preko javnih pozivov.

Kontaktna oseba je sekretarka OZ RK 
Novo mesto Barbara Ozimek. 


