
                    
“Bodi  pri jazen in dober,  kadarkoli  je to mogoče. In vedno je 
mogoče.”  (Dala i Lama VIX)  
 
Vsako dobro dejanje ustvari  spremembo, ki  je brezmejna.”  (Scot t  Adams)  

 

 
Informacija za RKS – OZ 

 

TEDEN DOBRODELNOSTI RKS NA TVS 
 

Datum: 18. do 24. oktober 2021 

 

Naslov: LEPO JE DELITI  

 

Namen: V različnih oddajah, ki jih pripravljata uredništvi razvedrilnega in informativnega 

programa TV Slovenija, predstaviti potrebe najbolj ranljivih in njihovo trpljenje zaradi stisk, ki jih 

pestijo ter spodbuditi gledalce k finančnim donacijam za nacionalni dobrodelni akciji Rdečega 

križa Slovenije za lajšanje trpljenja revnih: 

• Peljimo jih na morje (letovanje otrok in starejših) 

• Lepo je deliti (nakup hrane, higienskih izdelkov in plačilo nujnih življenjskih stroškov) 

Izhodišče: V Sloveniji je tveganju socialne izključenosti izpostavljen vsak sedmi prebivalec 

(SURS, 17. 6. 2021). Še posebej problematično pa je, da je kar vsak štirinajsti dalj časa pod 

pragom revščine. Zaradi dolgotrajne revščine si ljudje ne morejo privoščiti nekaterih dobrin, 

storitev in dejavnosti, ki so običajne za družbo, v kateri živijo, in se zaradi tega oddaljijo od 

socialnega okolja ali se celo izolirajo od družbe. 

 

Od leta 2017 do 2020 je bil tveganju socialne izključenosti izpostavljen kar vsak deseti otrok, 

vsaka peta enostarševska družina in vsaka druga samska ženska starejša od 65 let (Uspešnost 

zmanjševanja revščine, Računsko sodišče RS, september 2021).   

 

Način zbiranja sredstev: za uporabnike mobilnih operaterjev A1, Telekom, Telemach in T-2 s 

pomočjo SMS donacij na 1919 z besedama SKUPAJ in SKUPAJ5.  

 

Možna so tudi nakazila na: 

TRR: SI56 0292 2001 9831 742 

Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana 

Koda namena: CHAR 

Namen: Teden dobrodelnosti 2021 

Referenca: SI 00 96874 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9624
https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-ministrstva-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti-pri-zmanjsevanj/
https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-ministrstva-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti-pri-zmanjsevanj/
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Okvirni program: 

 

Datum Oddaja Zgodba 

Ponedeljek, 

18. oktober 2021 

TV Dobro jutro iz Ljubljane Predstavitev projekta 

Izmenjevalnica, ki ga izvaja 

RKS – OZ Ljubljana  

Ponedeljek, 

18. oktober 2021 

Tednik Kako uspešno odpravljamo 

revščino. Sodelovali so RKS 

– OZ Ljubljana, RKS – OZ 

Trbovlje, RKS – OZ Zagorje 

ob Savi in RKS Zveza 

druženj. 

Torek, 

19. oktober 2021 

Dobro jutro iz Kopra Predstavitev sodelovanje 

RKS -OZ Pirana s srednjo 

šolo (mladi prostovoljci 

pomagajo v skladišču) 

Sreda, 

20. oktober 2021 

Dobro jutro iz Kopra Predstavitev dela MZL  

Četrtek,  

21. oktober 2021 

Dobro jutro iz Maribora Predstavite dela RKS – 

Maribor 

Petek,  

22. oktober 2021 

 

Dobro jutro iz Ljubljane Predstavitev projekta 

Telefonsko družabništvo, ki 

ga izvaja RKS – Novo 

mesto. 

Petek, 

22. oktober 2021 

Kviz Vem! Dobrodelni kviz, v katerem 

sodelujejo znani Slovenci 

(Rok Škerlep, Luka 

Korenčič, Lara Unuk). V 

sklopu oddaje bo Loterija 

Slovenije Rdečemu križu 

Slovenije podelila donacijo v 

vrednosti 1.000 €. 

Nedelja,  

24. oktober 2021 

Vikend paket Sodelujejo znani Slovenci: 

Primož Suhadolčan. 

 

Ljubljana, 14. oktober 2021 

 

Cvetka Tomin, 

generalna sekretarka RKS 

 

Pripravili:  

- Mirjana Jarc, strokovna sodelavka RKS, 

- Katarina Mikulič, strokovna sodelavka RKS   


