
PROSTOVOLJSTVO IN DOBRODELJNOST V VRTCU IN NA OŠ 

ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE 

V letošnjem šolskem letu smo z otroki iz vrtca in učenci sodelovali v številnih dobrodelnih 

dejavnostih ter prostovoljnih dejavnostih.  

Začeli smo v decembru, v času dobrih mož, prazničnega vzdušja in dobrih želja. Učenci so za 

otroke v vrtcu zbirali družabne igre, plastične igrače, slikanice, šolski material ipd. 

 

V zbiralni dejavnosti je sodelovalo veliko učencev in tako pričaralo nasmeh na ustnice otrok v vrtcu, 

ki bi bili zaradi covid situacije letos zanj prikrajšani. 

Hvala vsem za podarjeno! 

 

   



 
 

V začetku marca smo ponovno stopili skupaj in zbirali hrano, higienske pripomočke, opremo za 

prvo pomoč ipd. za otroke v Ukrajini. Zbiralna akcija je potekala v sodelovanju z RK Koper, ki so 

zbrano nato posredovali v Ukrajino. 

  

 
 

                   

Vzgojiteljice so zbrane predmete z veseljem lično 

zavile in pripravile presenečenje za otroke. 

 

Zbirali smo vsi: učenci, otroci v 

vrtcu in učiteljice ter vzgojiteljice. 

Brez pomoči staršev tudi ne bi šlo. 

Na koncu smo uspeli zbrati dva 

polna avta stvari. 

Ko smo vse skupaj dostavili RK-

ju, smo jih presenetili, ker toliko 

vsega niso pričakovali. Njihovi 

predstavnici Mariji Jereb smo na 

obraz privabili nasmeh in solze 

sreče. 

 



     

    
 

Za materinski dan smo z učenci 4. razreda in 1. razreda izdelovali šopke in voščilnice za prebivalke 

doma za upokojence. Tokrat nam je na pomoč priskočil Park Istra, ki je s svojimi prostovoljci prišel 

po šopke in voščilnice na šolo ter jih dostavil v domove za ostarele. Na ta način nam je uspelo 

obdariti več kot 700 starostnic v Obalni regiji. 

 

      

 



    
 

V marcu smo sodelovali pri tvorjenju verige pisem za zelo bolnega dečka iz Prekmurja, ki si želi priti 

v Guinessovo knjigo rekordov. Akcija poteka tako, da vsak prejemnik kopira pisma, ki jih prejme in 

jih nato prepošlje desetim novim naslovnikom. 

              
 

Marec smo zaključili tako, da smo izvedli delavnico prostovoljstva za 4., 5. razred in najstarejšo 

vrtčevsko skupino. Na šolo sta prišli predstavnici RK Koper, ki sta otrokom predstavili delovanje RK-

ja, pomen prostovoljstva ter simbole oz. pripomočke, ki jih izdaja/uporablja RK. 

Celotna delavnica je potekala v prijetnem vzdušju in s pomočjo videoposnetkov primernih starosti 

otrok. 

 

 



 

 


