
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leto 2011 je Evropsko leto prostovoljstva, 
postanite prostovoljec vsaj za en dan! 

 
 
 
Dan za spremembe je vseslovenska akcija, ki jo pripravlja Slovenska filantropija in ki bo 26. 
marca 2011 v obliki prostovoljskih akcij potekala v različnih krajih po Sloveniji. 
 
V Novem mestu vam bo osem različnih organizacij ponudilo možnost, da se na ta dan 
vključite v njihove aktivnosti, za nekaj ur postanete njihov prostovoljec in s tem prispevate k 
pozitivnim spremembam v družbi. Dogajanje bo v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto 
koordiniralo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 

 
Izbirate lahko med naslednjimi deli: 

 

1. Delo z otroki v romskem naselju Brezje 
2. Dan odprtih vrat Ozare Novo mesto 
3. Spomladansko čiščenje okolice (travnika) partizanskega spomenika pri Sv. Roku 
4. Spomladanska dela v Taboru mladih »Mojca« v Dolenjskih Toplicah 
5. Pomoč starejšemu gospodu na domu 
6. Obnovitvena dela in spomladanska čistilna akcija v atriju kluba LokalPatriot 
7. Spremljanje paraplegikov na vozičkih pri obisku mesta in obisk članov v Domu starejših občanov 
8. Spomladansko čiščenje prostorov Društva paraplegikov in urejanje okolice 
9. Dan odprtih vrat Rdečega križa: urejanje skladišča Humanitarnega centra 

 
Prijave obvezne! Ko se boste odločili za katero izmed del, to enostavno sporočite na številko 
041 925 405 ali na e-naslov drpdnm@yahoo.com. Število mest sicer ni omejeno, vendar 
morajo organizatorji vedeti, koliko prostovoljcev lahko pričakujejo. 

 

        DAN ZA SPREMEMBEDAN ZA SPREMEMBEDAN ZA SPREMEMBEDAN ZA SPREMEMBE    
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1. Delo z otroki v romskem naselju Brezje  

Od 10. do 13. ure v prostorih vrtca 
Pikapolonica (Brezje 8) 
 

Prostovoljci bodo sodelovali pri izvedbi 
ustvarjalne delavnice, družabnih iger in 
ostalih aktivnosti za kakovostno preživlja-
nje prostega časa romskih otrok. 
 

Kdo se lahko vključi: Vključi se lahko 
vsakdo. Posebej dobrodošli tisti, ki pose-
dujete zanimive veščine (npr. žongliranje, 
čarovniški triki, petje, ples, taborniške 
veščine itd.). 
Dobrodošle tudi znane osebnosti (pisatelji, 
pevci, politiki …), ki boste s svojo vključi-
tvijo izrazile podporo aktivnejšemu vklju-
čevanju romskih otrok v družbo. 
 

Dodatne informacije: Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto, 
Rozmanova ulica 30, Novo mesto (Andreja 
Luštek: 041 274 479, andreja.lustek@ 
novomesto.si) 
 
 
2. Dan odprtih vrat Ozare Novo mesto 

Od 9. do 11. ure na sedežu organizacije 
(Rozmanova ulica 10)  
 

Obiskovalce bomo sprejeli na sedežu, kjer 
jim bomo predstavili našo organizacijo, 
naše delo, aktivnosti in možnost vključitve 
v klub prostovoljcev. 
 

Kdo se lahko vključi: Vključi se lahko vsak, 
ki ga zanima področje duševnega zdravja. 
 

Dodatne informacije: Ozara Slovenija, 
Nacionalno združenje za kakovost 
življenja, enota Novo mesto, Rozmanova 
ulica 10, 8000 Novo mesto (Renata 
Grubar: 07/39 42 661, 070/550 701, 
nm@ozara.org) 

 
3. Spomladansko čiščenje okolice 

(travnika) partizanskega spomenika pri 

Sv. Roku 

Od 9. do 14. ure (zbor ob 9. uri pri 
spomeniku pri Sv. Roku, Regrča vas) 
 

Urejali bomo zaraščeno okolico spomenika 
(košnja trave, grabljenje, urejanje grmi-
čevja), saj si dolgoročno prizadevamo za 
parkovno ureditev tega lepega koščka na-
rave. Nekaj orodja bo zagotovil organi-
zator, kljub temu pa bo zelo dobrodošlo, 
če ga lahko prostovoljci prinesejo tudi s 
sabo (npr. grablje, vile, motiko, sekiro, 
žago za obrezovanje, motorno žago). 
 

Kdo se lahko vključi: Vključi se lahko vsak, 
ki ga veselijo zemeljska dela. Dobrodošle 
družine z otroki in tudi organizirane 
skupine predšolskih in šolskih otrok. 
Posebej dobrodošli tudi tisti, ki imajo 
možnost odvoza materiala in vej, in tisti, ki 
bi lahko priskrbeli in namestili klopi za 
sprehajalce. 
 

Dodatne informacije: Zveza borcev za 
vrednote NOB Novo mesto, Krajevna 
organizacija Kandija-Grm, Smrečnikova 
ulica 16, 8000 Novo mesto (Marija Rus: 
051 685 931, zveza.borcev.nm@siol.net) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
4. Spomladanska dela v Taboru mladih 

»Mojca« v Dolenjskih Toplicah 

Od 9. do 13. ure (zbor ob 9. uri v Taboru 
mladih »Mojca«) 
 

Urejali in čistili bomo vse, kar je v taboru 
potrebno urejanja in čiščenja: travnate in 
ostale površine, hiške, kopalnice, skupne 
prostore … Hiške bomo tudi barvali. 
Orodje zagotovimo mi, kljub temu pa 
prosimo, da prostovoljci prinesete s sabo 
grablje in čopiče. Pred začetkom dela vam 
bomo postregli s prigrizkom in kavo in vas 
popeljali na predstavitveni obhod tabora. 
 

Kdo se lahko vključi: Vključi se lahko vsak, 
ki ga veselijo tovrstna dela. 
 

Dodatne informacije: Društvo prijateljev 
mladine Mojca Novo mesto, Rozmanova 
ulica 10, 8000 Novo mesto (Janez Pavlin: 
041 643 969, dpm.mojca1@siol.net) 
 

 

5. Pomoč starejšemu gospodu na domu 

Od 8. do 12. ure (zbor ob 8. uri pred 
upravno stavbo DURS, Kandijska cesta 21) 
 

Starejšemu samskemu gospodu bomo 
nudili gospodinjsko pomoč na domu: po-
mivanje oken, pomivanje tal, pospravljanje 
stanovanja in ostala gospodinjska dela. 
 

Kdo se lahko vključi: Potrebujemo 2 osebi, 
lahko sta srednješolske starosti ali starejši. 
Obvezna predhodna prijava! Oba prosto-
voljca bo ob 8. uri na zbirnem mestu spre-
jela gospa Anica Kotnik. 
 

Dodatne informacije: Društvo upoko-
jencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 
8000 Novo mesto (Anica Kotnik: 041 995 
744, upokojenci@t-2.net) 

 
 
 
6. Obnovitvena dela in spomladanska 

čistilna akcija v atriju kluba LokalPatriot  

Od 12. do 17. ure v atriju kluba 
LokalPatriot (Glavni trg 11) 
 

Spomladanska akcija vključuje pleskanje 
atrija, odstranjevanje listja s strehe in žle-
bov, barvanje posameznih delov železnih 
in lesenih konstrukcij, čiščenje atrija.  
Potrebno orodje in rekvizite bo zagotovil 
LokalPatriot, prostovoljci pa naj imajo s 
sabo primerna delovna oblačila. 
 

Kdo se lahko vključi: Dobrodošli predvsem 
mladi. 
 

Dodatne informacije: LokalPatriot, Glavni 
trg 11, 8000 Novo mesto (Jernej Šulc: 041 
386 606, jernej.sulc@lokalpatriot.si) 
 
 
7. Spremljanje paraplegikov na vozičkih 

pri obisku mesta in obisk članov v Domu 

starejših občanov 

Od 10. do 13. ure v prostorih društva 
(Šegova ulica 119) 
 

Prostovoljci bodo invalide na vozičkih pe-
ljali na sprehod po Novem mestu, spozna-
vali ovire, za konec pa obiskali člane dru-
štva, ki so nastanjeni v Domu starejših 
občanov. 
 

Kdo se lahko vključi: Vsi. 
 

Dodatne informacije: Društvo paraplegi-
kov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
Šegova ulica 119, 8102 Novo mesto 
(Martina Glavič: 07 332 16 44, 
drustvo_paraplegikov2@t-2.net) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
8. Spomladansko čiščenje prostorov 

Društva paraplegikov in urejanje okolice 

Od 10. do 13. ure v prostorih društva 
(Šegova ulica 119) 
 

Prostovoljci bodo sodelovali pri čiščenju 
prostorov (čiščenje oken, vrat, notranjih 
prostorov) in urejanju okolice. Pripomočke 
bodo dobili na društvu. 
 

Kdo se lahko vključi: Vsi. 
 

Dodatne informacije: Društvo paraplegi-
kov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
Šegova ulica 119, 8102 Novo mesto 
(Martina Glavič: 07 332 16 44, 
drustvo_paraplegikov2@t-2.net) 
 
 
9. Dan odprtih vrat Rdečega križa Novo 

mesto: urejanje skladišča Humanitarnega 

centra 

Od 9. do 12. ure na sedežu organizacije 
(Ulica Slavka Gruma 54a) 
 

Predstavili vam bomo delo Območnega 
združenja Rdečega križa Novo mesto in 
našega Humanitarnega centra, ki od 
letošnjega leta deluje v novih prostorih 
(mladi prostovoljci se bodo lahko 
preizkusili v znanju o Rdečem križu). 
Prostovoljci bodo pomagali v skladišču 
Humanitarnega centra, kjer bodo urejali 
oblačila, ki jih izdajamo socialno 
ogroženim posameznikom in družinam. 
 

Kdo se lahko vključi: Vsi. 
 

Dodatne informacije: Območno združenje 
Rdečega križa Novo mesto, Ulica Slavka 
Gruma 54a, 8000 Novo mesto  
(Barbara Ozimek: 07 39 33 120, novo-
mesto.ozrk@ozrks.si) 

 
 
 

Na vseh lokacijah bodo ves dan 
prisotni tudi prostovoljci Zavoda 

Nefiks, ki vam bodo predstavili 
možnost beleženja vašega 
prostovoljnega dela v Nefiks. 
Hkrati vam bodo predstavili tudi 
obliko prostovoljstva – Nefiks 
tutorstvo. 
 
Nefiks je knjižica, v katero lahko 
beležite neformalno pridobljeno 
znanje: vanj zapišete ključne 
kompetence, ki ste jih pridobili 
na različnih tečajih, seminarjih, 
med študentskim, honorarnim 
ali prostovoljnim delom. To 
lahko uporabite kot svoje 
delovne reference.  
 
Dodatne informacije:  
Zavod Nefiks, Rakovniška 6, 
1000 Ljubljana  
(Anamarija Mežan: 040 466 651, 
anamarija.mezan@gmail.com) 

 


