
Poročilo o delu Lions kluba Krško v delovnem letu 2010 - 2011

Oktobra 2010 smo zelo delovno začeli naše udejstvovanje in sicer smo se zelo naglo
odzvali na stisko, ki so jo doživljali ob septembrskih poplavah mnogi občani v
Kostanjevici na Krki, v Krški vasi, na Malencah in v Ločah.  V soorganizaciji s Kulturnim
domom Krško, ki se mu še enkrat zahvaljujemo za res dobro sodelovanje, smo
organizirali dobrodelni koncert za prizadete v septembrskih poplavah.  S koncertom
in z donacijami posameznikov in podjetij ter s prispevkom Zveze Lions klubov Slovenije
smo skupaj zbrali 12 000 evrov, ki smo jih razdelili med tiste, ki so jih poplave najbolj
prizadele, podatke o njih pa smo pridobili na Centru za socialno delo v Krškem in v
Brežicah.

Osnovnošolci so bili tudi to leto povabljeni k sodelovanju na mednarodnem tekmovanju
mladih v risanju na temo miru in sožitja med ljudmi. Zaključek akcije Plakat miru s
podelitvijo priznanj sodelujočim in razstavo narisanih del bo 14. junija 2011, v Termah
Čatež.

Decembra smo organizirali prednovoletno srečanje za člane kluba in družinske člane,
ki nas podpirajo v našem delovanju, povabilu pa so se odzvali tudi prijatelji iz
pobratenega Lions kluba Samobor.

14. decembra smo obiskali oskrbovance doma na Impoljci in v druženju z njimi
preživeli prijetno popoldne, sodelovali na delavnici izdelovanja papirja in jim podarili
koledarje in nekaj priložnostnih daril. S tem smo začeli projekt, ki se bo zagotovo
nadaljeval tudi v prihodnjih letih.

Za novoletne praznike smo obdarili z igračami 50 otrok iz družin, ki živijo v ekonomski
stiski. Igrače so bile Zvezi Lions klubov podarjene iz neprodane zaloge Baby centrov
preko GoodLife fondacije. Konkretna imena družin z nizkimi prejemki in z več otroki smo
dobili od CSD Brežice in Krško ter iz osnovnih šol s prilagojenim programom Ane Gale iz
Sevnice in dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Nekaj pripomočkov, prilagojenih otrokom s
posebnimi potrebami, smo podarili razvojnemu vrtcu in šoli v Krškem.

V času pred novoletnimi prazniki smo občanom Kostanjevice, ki so bili v poplavah
najbolj prizadeti, razdelili pakete z najosnovnejšimi živili in s pralnim praškom, ki jih
je Zveza Lions klubov kupila pri Rdečem križu.

25. januarja smo bili gostje perspektivnega podjetja Q Techna, spoznali smo področje
njihovega dela in se z direktorjem pogovarjali tudi o nadaljnjih načrtih za zaposlovanje
domačih kadrov, kar je zelo pomembno tudi za izvajanje karierne orientacije za mlade.



Študentki socialnega dela iz Krmelja, ki se od 15 leta preživlja sama, smo poravnali
zaostali zadnji obrok šolnine za študij in v aprilu nas je obvestila, da je uspešno
zaključila s študijem in diplomirala.

27. marca 2011 marca smo organizirali gledališko predstavo »Bužec on, bušca jaz«, z
igralko Sašo Pavček v glavni vlogi. Naš namen je bil zbrati čim več sredstev za pomoč
potrebnim v našem okolju, posebej pa smo se zavezali k zbiranju sredstev za nakup
elektronske povečevalne lupe za Moniko Balon. Izkupiček od predstave je bil 3036
evrov. Moniki Balon smo namenili 2000 evrov od izkupička predstave in 350 evrov, ki
smo jih zbrali z donacijami podjetij.

Aprila smo zaradi katastrofalnega potresa, ki je imel za posledico tudi jedrsko nevarnost
za ljudi na prizadetih območjih, Japonski nakazali 500 evrov pomoči.

Prvič smo z dvema fotografijama utrinkov iz narave sodelovali na Lions fotografskem
tekmovanju, ki poteka v številnih državah po svetu.

Maja smo s 300 evri podprli socialno pedagoški projekt »Mirno morje«, namenjen
otrokom s posebnimi potrebami, v katerem sodelujejo učenci Osnovne šole dr. Mihajla
Rostoharja.

14. maja smo v sodelovanju s potapljaškim klubom Vidra iz Krškega izvedli že
tradicionalno ekološko akcijo čiščenja reke Krke v Kostanjevici na Krki in prispevali
300 evrov za kritje stroškov organizacije.

11. junija je načrtovan zaključni piknik na Konjskem vrhu v Savinjski dolini, pri častnemu
članu našega kluba dr. Gržanu Karlu, povabljeni so tudi družinski člani, saj je tudi
medsebojno spoznavanje in druženje eden od ciljev našega kluba.

V dobro si lahko štejemo tudi, da smo ostali aktivni člani LCIF in da smo povečali
članstvo.

Nadaljevali smo druženje z botrskim Lions klubom iz Novega mesta. S tajnico kluba
Nuško Kukovičič sva se 20. 11. 2010 v Novem mestu udeležili dobrodelnega lions plesa;
11. marca nas je več članov obiskalo njihovo gledališko predstavo Lunine mene, v
izvedbi SNG Drama iz Ljubljane. Toni Jenžur se je udeležil izleta novomeških lionsov v
Krapino.
Člani Lions kluba Novo mesto, s predsednikom Markom Gorjupom in conskim
predsednikom Ivom Longarjem, so se udeležili tudi obeh naših prireditev. Naših
prireditev so se udeleževali tudi prijatelji iz Lions kluba Trbovlje in Velenje.



Sodelovanje s conskim predsednikom Ivom Longarjem je bilo zelo prijetno, vedno je bil
pripravljen svetovati glede vodenja določenih zadev, enako je bilo sodelovanje z regijsko
predsednico Ksenijo Čavrk Žužić, že dolgoletno prijateljico našega kluba.

Na skupščino Zveze Lions klubov, ki je bila na Bledu, smo 21. maja poslali dve delegatki
– Nuško Kukovič, bodočo predsednico kluba in Romano Anžiček, bodočo tajnico, ki sta
se udeležili tudi izobraževanja za nove funkcionarje kluba.

Izpostavila bi odlično sodelovanje s Kulturnim domom Krško in njihovo direktorico Katjo
Ceglar, s Centrom za socialno delo Brežice in Krško, z Občino Kostanjevica na Krki in z
njenim županom, g. Pustoslemšek Mojmirjem, z osnovno šolo Ane Gale v Sevnici in z
osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja v Krškem ter z vsemi šolami, ki so sodelovale v
akciji Plakata miru.

Rada se bi zahvalila zakladniku Zveze lions klubov Boštjanu Pavliču, s katerim smo
izjemno dobro sodelovali zlasti pri izplačilih finančnih pomoči poplavljenim.

Za pomoč in izvedbo posameznih akcij v klubu se še posebej zahvaljujem Janezu Živiču,
Stanetu Zorku in Darku Anžičku. ter seveda tajnici Nuški Kukovičič za opravljeno tajniško
delo.

Ljudi, ki živijo v pomanjkanju, je vsak dan več in tudi v bodoče bo v klubu potrebno veliko
aktivnosti, če se bomo želeli odgovorno odzivati na potrebe v našem lokalnem okolju.
Veseli bomo tako pobud kot tudi različnih oblik pomoči čutečih posameznikov in
odgovornih podjetij, ki jim ni vseeno za socialno blaginjo v družbi.

mag. Gordana Rostohar
predsednica Lions kluba Krško


