
 

 

Datum: 10. 11. 2016 
Številka: 3735/2016 
 

Spoštovani! 

Vabimo vas k sodelovanju v projektu družbene odgovornosti Drama vsakdanjika, ki smo ga na Rdečem 

križu Ljubljana v okviru dobrodelne akcije Pomagajmo LJUDEM našega mesta zasnovali s podporo SNG 

Drama Ljubljana in fotografa Jožeta Suhadolnika.  

V okviru sodelovanja je nastalo 12 fotografij. Dvanajst znanih obrazov igralskega ansambla SNG 

Drama Ljubljana in obrazov prostovoljcev Rdečega križa Ljubljana, ki s številnimi prostovoljskimi 

urami vsakdan lajšajo stisko ljudem v brezizhodni življenjski situaciji. Žal pomoč prostovoljcev ni 

vedno dovolj. Zato smo v projektu združili moči in skupaj zastopamo tiste, ki nas potrebujejo.  

 

Mi smo glas in obraz nemočnih in obupanih, ki sami ne zmorejo več iz začaranega kroga revščine.  

12.000 ljudi, prejemnikov pomoči Rdečega križa Ljubljana. Dvanajst tisoč zgodb, ki govorijo o pogumu, 

iznajdljivosti in borbi, a na drugi strani tudi o nemoči, obupu in negotovi prihodnosti. Vseh težav žal ne 

moremo razrešiti, lahko pa jih ublažimo in preprečimo, da bi ljudje v stiski ostali sami. 

Zaradi težke materialne situacije se je do konca oktobra 2016 na Rdeči križ Ljubljana s prošnjo za pomoč 

pri plačilu položnic za osnovne življenjske stroške obrnilo kar 277 ljudi. Klic na pomoč v stiski, ker sami 

ne zmorejo poravnati stroškov najemnine, ogrevanja, elektrike, vode, nakupa drv, kurilnega olja, 

stroškov šolanja svojih otrok ali celo osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Skupna vsota 

vseh neplačanih dolgov znaša 107.586,35 eur. Številnim smo že pomagali, a veliko ljudi je še vedno v 

negotovosti kako bodo preživeli zimo, če jim bodo odklopili elektriko, kaj če zbolijo in ne bodo mogli k 

zdravniku, kdaj jih bodo deložirali. Zato jim vsak nov dan prinese le večjo stisko, večji dolg in še večji 

strah pred jutrišnjim dnem. Zato stopimo skupaj in Pomagajmo LJUDEM našega mesta. 

Cilj dobrodelne akcije je, da pred koncem leta 2016 z zbranimi sredstvi olajšamo hudo stisko 

posameznikom in družinam. Mi sami ne bomo zmogli, zato nujno potrebujemo VAŠO POMOČ. Našo 

pomoč potrebujejo številne družine z več otroki, mame in očetje samohranilci, revni upokojenci, 

številni brezposelni in celo tisti, ki s svojim delom ne zaslužijo niti za osnovno preživetje. 

Pridružite se nam v projektu, ki sta ga že velikodušno podprla SNG Drama Ljubljana in fotograf Jože 

Suhadolnik. Postanite del DOBRE ZGODBE s katero želimo ublažiti stisko in trpljenje ljudi in jim 

sporočiti, da niso sami. Naj Drama vsakdanjika govori o upanju, solidarnosti in humanosti. Pobudo 

vam z veseljem tudi osebno predstavimo in vam odgovorimo na vsa vaša vprašanja na 01/62-07-293 

(Vedrana Pokleka) ali na info@rdecikrizljubljana.si. 

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in sodelovanje.  
 

Sekretarka RKS-OZ Ljubljana     Predsednica RKS-OZ Ljubljana 

Ema Verbnik       Nevenka Lekše 

 



 

 

OBLIKE SODELOVANJA ali KAKO LAHKO POMAGATE: 

 ODPLAČAJTE večji dolg posameznikov ali družin, ki so se znašli v hujši stiski in postanite večji 

DONATOR projekta Drama vsakdanjika. 

Številne družine shajajo iz dneva v dan z minimalnimi sredstvi.  

V izrednih situacijah, kar zanje predstavlja že; nakup drv, kurilnega olja, plačilo stroškov za 

šolanje otroka, smrt v družini, poračun za elektriko, nastopi kriza in dolg se povečuje.  

Z odplačilom njihovega dolga omogočite posamezniku ali družini nov začetek.  

V simbolično zahvalo si lahko iz priloženega kataloga izberete eno izmed 12 fotografij mojstra 

črno belega portreta Jožeta Suhadolnika v velikem formatu. Katalog najdete na naslovu: 

http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/Zgodbe 

 

Slavnostna predaja fotografij bo potekala na dogodku v SNG Drama Ljubljana,  

v četrtek, 8. 12. 2016 ob 19. uri. 

 

 KUPITE VSTOPNICE za dobrodelno predstavo in povabite svoje sodelavce, sosede, sorodnike, 

znance in prijatelje na ogled predstave Ana Karenina v izvedbi SNG Drama Ljubljana v 

četrtek, 8. 12. 2016 ob 17. uri.  

Ves izkupiček od prodanih vstopnic bo v celoti namenjen reševanju številnih stisk ljudi, ki se 

obrnejo k nam po pomoč. Vstopnice so na voljo na blagajni SNG Drama Ljubljana ali preko 

spleta http://drama.kupikarto.si/index.php  

 

 DONIRAJTE; že z majhnim prispevkom lahko preprečimo nastanek hujše stiske otroka ali 

upokojenke: 20 eur za deset šolskih kosil, 30 eur za dodatno zdravstveno zavarovanje.  

Naš projekt Drama vsakdanjika lahko podprete tudi tako, da k donacijam povabite vaše 

sodelavce, sosede, prijatelje, znance in sorodnike. Za prispevek najmanj 20 eur v zahvalo 

prejmete koledar za leto 2017 z 12 fotografijami Jožeta Suhadolnika.  

 

 pošljite SMS s ključno besedo »LJUDEM« na 1919 in prispevali boste 1€ za akcijo Pomagajmo 

LJUDEM našega mesta. Ker vsak prispevek šteje! 

 

Donacije v okviru projekta se zbirajo na humanitarnem računu RKS-OZ Ljubljana, odprt pri Delavski 

hranilnici, d.d. 

humanitarni račun: TRR: 61000-1122334482 

namen: Pomagajmo LJUDEM našega mesta 

sklic: 10-2 

Zbrana sredstva so namenjena izključno plačilu položnic za osnovne življenjske stroške ljudi v stiski 

oziroma materialno najbolj ogroženim družinam in posameznikom, ki živijo na območju delovanja 

RKS-OZ Ljubljana, to je prebivalcem Mestne občine Ljubljana, Občine Škofljica, Občine Dobrova-

Polhov Gradec, Občine Vodice, Občine Horjul, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Brezovica, Občine 

Velike Lašče, Občine Dol pri Ljubljani. 

Več informacij o projektu: http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/drama.vsakdanjika/  

FB stran dogodka: https://www.facebook.com/events/260351861034260/ 
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