
OBVESTILNIK RDEČEGA KRIŽA LJUBLJANA – APRIL 2017  
  

DOGODKI:  
>>DAN S PROSTOVOLJCI: Delavnica s področja medkulturnega dialoga, steoreotipov in predsodkov 
>>6. 4. 2017, ob 17. uri, Humanitarni center RKS-OZ Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana 
Vse prostovoljke in prostovoljce vabimo, da se delavnice udeležite – skupaj bomo obnovili znanje 
medkulturnega dialoga, skupaj bomo iskali rešitve kako se pri delu z uporabniki izogniti stereotipom 
in predsodkom. Število mest je omejeno. Obvezne prijave na info@rdecikrizljubljana.si.  
 
>> PREDSTAVITEV KRVODAJALSTVA 
7. 4. 2017, ob 18. uri, Klub Jedro Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode      
Najvišja stopnja solidarnosti in sočutja do sočloveka se uresničuje, ko človek z darovanjem svoje krvi 
reši življenje človeku ali mu pomaga premagati bolezen. Vabljeni na predstavitev krvodajalstva ter 
aktivnosti Kluba 25 in Kluba 100 kapljic, ki združujeta posameznike, promotorje krvodajalstva. Na 
dogodku bo možno izpolniti izjavo za darovanje organov in tkiv po smrti. 
 
>>DOGODKI OB DNEVU ZA SPREMEMBE – 8. APRIL 
ZBIRAMO HRANO: Lahko prispevaš? in DELAVNICE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 
8. 4. 2017, med 10. in 15. uro,  
Supermarket Medvode, Medvoška c. 8, Medvode 
Supermarket Mercator Nove Jarše, Beblerjev trg 2, Ljubljana 
Mercator Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana 
Vabljeni, da se pridružite dobrodelni zbiralni akciji! V trgovinah vas bodo pričakali prostovoljke in 
prostovoljci in košare, ki jih v akciji želimo napolniti z raznoliko hrano in izdelki za higieno! HVALA v 
imenu ljudi, prejemnikov pomoči Rdečega križa! 
Na lokacijah* bodo prisotni tudi naši mladi prostovoljci – člani ekip prve pomoči, ki bodo širili znanje 
temeljnih postopkov oživljanja! Vabljeni, da se nam pridružite in osvežite svoje znanje, ki rešuje 
življenja.  
*Preverite na spletni strani ažurno informacijo o terminu prisotnosti ekip. 
 
>> PROMOCIJA HUMANIH VREDNOT IN OSVEŽITEV OSNOV PRVE POMOČI 
20. 4. 2017, ob 18. uri, Kulturni dom Dolsko, Dolsko 5, Dol pri Ljubljani 
Vabljeni, da se na delavnici - interaktivnem srečanju spoznate s temeljnimi načeli humanitarnega 
delovanja in spoznate izkušnje prostovoljk in prostovoljcev iz prve roke. 
Srečanje bomo dopolnili z obnovitvijo znanja temeljnih postopkov oživljanja, ki smo se jih naučili na 
enem izmed predhodnih srečanj! Znanje prve pomoči rešuje življenja! 
 
>>DELAVNICE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 
Osvežite svoje znanje temeljnih postopkov oživljanja in se spoznajte z uporabo avtomatskega 
eksternega defibrilatorja (AED). Ne bodite le nemi opazovalci – prva pomoč rešuje življenja!  

>> 6. 4. 2017, ob 18. uri, prostori PGD Stanežiče Dvor, Stanežiče 64, Ljubljana 
>> 20. 4. 2017, ob 18. uri, dvorana ČS Trnovo, Devinska 1b, 2. nadstropje, Ljubljana 
 
>>IZMENJEVALNICE v APRILU: 
Pridružite se nam na dogodkih blagovne menjave - prinesi hrano, izdelke za higieno in čistila in jih 
izmenjaj za rabljena, vintage oblačila in predmete. 
 
IZMENJEVALNICA @TRESOR #16  
1. 4. 2017,  med 10. in 16. uro, Hostel Tresor, Čopova 38, Ljubljana  
 

mailto:info@rdecikrizljubljana.si
http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/BREZPLACNE_DELAVNICE_/
https://www.facebook.com/izmenjevalnica/
https://www.facebook.com/events/1298385860242392/


IZMENJEVALNICA V KNJIŽNICI REČI (v okviru Dneva za spremembe) 
8. 4. 2017, med 10. in 16. uro, Knjižnica REČI, Belokranjska 6 (Savsko naselje) 
Izmenjevalnica bo ponovno gostovala v Knjižnici REČI! Z dogodkom bomo obeležili začetek trajnega 
sodelovanja s Knjižnico REČI – stojalo z oblačili Izmenjevalnice bo tam stalno prisotno, oblačila pa 
vedno na voljo za menjavo! 
 
IZMENJEVALNICA #46 
21. 4. 2017, med 16. in 20. uro, Humanitarni center RKS-OZ Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana 
Kot vedno – zavedno, se dobimo 3. petek v mesecu na Izmenjevalnici v Humanitarnem centru. 
 
>>SREČEVALNICA - preverite program Srečevalnice v aprilu 
Srečati in osrečiti! Preverite program za Vič, Bežigrad, Fužine, Zeleno jamo, Center, Kozarje in 
Štepanjsko naselje. Začenjamo pa tudi z aktivnostmi v povezavi z novim projektom skupnostnega vrta 
Srečevalnice! 
 
AKTUALNO:   

>>OBNOVITVENA DELAVNICA PRVE POMOČI ZA BOLNIČARJE 
Na obnovitveno 8-urno delavnico so vabljeni vsi bolničarji, ki se zavedate, da je pridobljeno znanje 
potrebno nenehno obnavljati. Več informacij in prijave zbiramo na prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si  
 
>>KRVODAJALSKE AKCIJE V APRILU 
Redne krvodajalske akcije bodo potekale 11., 12. in 21. aprila na Zavodu za transfuzijsko medicino, 
Šlajmerjeva 6, Ljubljana. Hvala za vaš odziv!  
  
>>DAROVANJE ORGANOV IN TKIV  
Z odločitvijo za darovanje organov in tkiv lahko rešimo mnogo življenj, zato moramo o tem humanem 
dejanju po smrti razmišljati že za časa življenja.  
  
>>TEČAJI IN IZPITI IZ PRVE POMOČI  
Osvežite svoje znanje prve pomoči, pripravite se za izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil ali 
se prijavite na bolničarja. Prijave potekajo preko spletne strani www.prva-pomoc.si.  
 
POMEMBNO:  
7. 4. – Svetovni dan zdravja 
15. 4. – Svetovni dan mladih prostovoljcev 
22. 4. – Svetovni dan zemlje 
29. 4. – Evropski dan medgeneracijske solidarnosti 
 
 
Lep pozdrav,  
Ekipa Rdečega križa Ljubljana  
Več informacij http://www.ljubljana.ozrk.si/ ali na 01 425 34 19 ali na info@rdecikrizljubljana.si   
V primeru, da obvestil RKS-OZ Ljubljana ne želite več prejemati, nam pošljite sporočilo na info@rdecikrizljubljana.si - 
Odjava.  
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Rdeči križ Slovenije  

Območno združenje Ljubljana  

Tržaška cesta 132 
SI-1000 Ljubljana 

Tel:   01 62 07 298 
Fax:  01 425 34 20 

GSM: 041 706 657  

info@rdecikrizljubljana.si  
www.ljubljana.ozrk.si 

 
 

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha, Izimobila, Debitela in 

Simobila. 
Donacije lahko nakažete tudi na humanitarni račun RKS-OZ Ljubljana, ki je odprt pri Delavski hranilnici 

d.d.  

IBAN: SI56 61 000 11 22 33 44 82; SWIFT ALI BIC: HDELSI22; SKLIC: 10-2 
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