
RKS-OZ Ajdovščina je izobraževanje priredilo po predlogi RKS-OZ Ljubljana v okviru projekta »Prostovoljci, temelj organizacije«. Aktivnosti 

sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo v NVO in prostovoljstva 2019. 

 

 

POSTAL/A BOM PROSTOVOLJEC/KA RDEČEGA KRIŽA  

 

Poslanstvo Rdečega križa je pomagati ljudem v stiski. Pri delu nas vodijo potrebe ljudi. Ker je 

prostovoljstvo temeljno načelo Rdečega križa, je večina programov RKS-OZ Ajdovščina 

zasnovana tako, da ste prostovoljci ključni pri uresničevanju poslanstva - ste srce organizacije.  

Skupno sedem temeljnih načel gibanja Rdečega križa predstavlja osnovo za naše delovanje: 

humanost, prostovoljnost, nepristranskost, neodvisnost, nevtralnost, enotnost in 

univerzalnost. 

Biti prostovoljec Rdečega križa pomeni opravljati prostovoljsko delo v duhu temeljnih načel in 

si z močjo humanosti prizadevati za dobro ter za boljši svet. Skupaj smo izhodišče za 

spremembe, imamo globalni doseg preko lokalnega delovanja.  

 

Kaj moram kot prostovoljec/ka Rdečega križa vedeti o Rdečem križu? 

 Vsak prostovoljec/ka Rdečega križa mora poznati organizacijo, v kateri deluje, zato si 

preberi sestavek o Henryu Dunantu ter oglej Zgodbo o ideji, kratko zgodovino in 

globalno delovanje organizacije: 

 Henry Dunant 

 

Idejni oče Rdečega križa je Henry Dunant, ki se je rodil 8. maja 1828 v Ženevi (Švica). 

(V spomin nanj vsako leto 8. maja praznujemo svetovni dan Rdečega križa.)  

 

Bil je prvi izmed petih otrok. Starša sta bila velika socialista z motom: več kot imaš, več 

razdaš. Izhajala sta iz dobrih družin. Henry je bil ponosen nanju in na svoje poreklo. 

Oče je med drugim prostovoljno delal z mladimi in zaporniki. Včasih ga je pri tem 

spremljal tudi Henry, za katerega pravijo da je bil zelo blage narave. Kasneje je 

nadaljeval to očetovo delo.  
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Ko je odrasel, se je na predlog staršev začel ukvarjati z bančništvom. Priložnost je videl 

tudi v Alžiriji, kjer je želel ustanoviti farmo in zgraditi mlin. Alžirija je bila v tistem času 

francoska kolonija, Henry pa ni bil francoski državljan in tako ni mogel dobiti dovoljenja 

za dodatne vodne vire, ki bi poganjali mlin. Zaradi urejanja poslovnih zadev se je želel 

sestati s francoskim cesarjem Napoleonom III., ki se je ravno takrat vojskoval na severu 

Italije v Solferinu (združena francosko-italijanska vojska proti Avstrijcem). 

 

(nadaljevanje zgodbe si oglej v filmčku...) 

Zgodba o ideji - https://youtu.be/0IWAYaMajjA (8 min) 

 

 Poznati temeljna načela, ki nas vodijo pri delu. 

Preberi si temeljna načela gibanja Rdečega križa in reši kviz na: 
URL:  https://www.1ka.si/a/284290 

 Prostovoljsko delo prostovoljec/ka opravlja največkrat v enem prostovoljskem 

programu RKS-OZ Ajdovščina. Pomembno je, da poznaš organiziranost in tudi druge 

programe v lokalni organizaciji, Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju 

Ajdovščina. Tako dobiš bolj celostni pogled in imaš dovolj informacij, da znaš 

predstaviti organizacijo v kateri si aktiven/a. S podporo drug drugemu ustvarjamo 

prijaznejšo družbo. Oglej si predstavitev: 

Aktivnosti in programi RKS-OZ Ajdovščina: Power point predstavitev je v priponki. 
 

 

Kaj me vleče k prostovoljstvu? 

 Pogost motiv  za opravljanje prostovoljskega dela je pomoč sočloveku. Pri sebi razmisli: 

o Kaj vse me vleče k prostovoljstvu? 
o Kdaj in kateri je bil ključen trenutek, da sem se odločil/a za prostovoljsko delo? 
o Koliko časa sem pripravljen/a posvetiti prostovoljstvu? 
o Kje so meje mojega prostovoljskega dela? 

 

 

Prostovoljci so delili vtise o prostovoljskem delu.  
Na povezavi so preberite vtise prostovoljcev, ki oskrbujejo ljudi s humanitarno pomočjo v 
času izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa. Humanitarno 
pomoč prejmejo osebe, ki zaradi bolezni ali ohranjanja zdravja ne smejo zapuščati domov, 
nimajo pa sorodnikov, prijateljev ali drugih, ki bi jim pomagali. 
Povezava: https://bit.ly/2KoIfbq  
Geslo: prostovoljstvo 
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Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ajdovščina je prostovoljska organizacija. V Sloveniji 

obstaja več smernic in pravil, ki urejajo prostovoljstvo. 

 

Poglejte in preberite si naslednje dokumente, ki urejajo prostovoljstvo: 

 Etični kodeks organiziranega prostovoljstva si preberite na: 

https://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/eticni-kodeks 

Znanje preverite na: URL:  https://www.1ka.si/a/284319 

 Smo ena od držav, kjer je prostovoljsko delo urejeno tudi z Zakonom o prostovoljstvu. 

Dostopen je na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532  

 

Za prostovoljska dela na področju socialnega varstva pa se držimo tudi Kodeksa etičnih načel v 

socialnem varstvu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4023   

 

Prosimo vas, da nam po prejemu gradiva sporočite povratne informacije preko obrazca: 

URL:  https://www.1ka.si/a/284336 . Hvala! 

V primeru uspešnega izpolnjevanja testov, prejmete po mailu ali na vaš naslov potrdilo o opravljenem 

e-izobraževanju. 

Za vse dodatne informacije smo dosegljiv na: urska.rkajd@gmail.com ali 

na 0820 14 359. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za zaupanje, da ste za opravljanje prostovoljskega dela izbrali Rdeči križ Slovenije – 

Območno združenje Ajdovščina! 

 

VIR: Gradivo RKS-OZ Ajdovščina za e-usposabljanje prostovoljcev je nastalo po predlogi RKS-OZ 

Ljubljana.  
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